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Таблица за отчитане на напредъка на съдилищата в Република България по Комуникационната стратегия 2014-2020 за 2016 г. 

Индикатор Отчетни стойности   2014 2015 2016 2017 2018 2019 Изпълнение 

1. Обслужени запитвания по Закона за достъп до 
обществена информация 
 
Общо: 185 бр. 

ВКС – 8 бр. 
Апелативен район – София – 67 бр. 
Апелативен район – Велико Търново – 22 бр. 
Апелативен район – Бургас – 10 бр. 
Апелативен район – Пловдив – 34 бр. 
Апелативен район – Варна – 35 бр. 
Военни съдилища – 6 бр. 
Специализирани наказателни съдилища – 3 бр. 

Базова стойност     

 

Целева стойност (% 

на изменение на 6 

м. база) 5% ↑             

Данни за изпълнението    195  185       

2. Координационни срещи/разговори на 
представители на връзки с обществеността на 
органите на съдебната власт 
 
113 бр. (включително организираните от ВКС и ВСС) 

Базова стойност     

 
Целева стойност 
(бр. годишно) 2             

Данни за изпълнението   6  113       

3. Съвместно координирани между органите на 
съдебната власт медийни изяви и други инициативи, 
насочени към широката общественост 
 
Общо: 194 бр. 

ВКС – 2 

Координирано между шест съдилища (Върховен 
касационен съд, Софийски апелативен съд, Окръжен 
съд – Благоевград, Районен съд – Благоевград, 
Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Смолян) 
популяризиране на стартирането на пилотно 
прилагане на Правилата за достъп до електронни 
съдебни дела в Единния портал за електронно 
правосъдие на ВСС – прессъобщения до централните и 
регионалните медии и публикуване в страниците в 
интернет на съдилищата на връзка към Портала и на 
формулярите за достъп – 31.03.2016 г.  

Базова стойност     

 

Целева стойност  
(бр. годишно) 4             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)    186  194       

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             
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Ден на отворени врати в Съдебната палата – София, 
съвместно със Столичната община и в рамките на 
инициативата „Европейски дни на наследството”, 
която се провежда ежегодно от 50-те държави, 
подписали Европейската културна конвенция – 
17.09.2016 г. Среща с ученици от 20-то основно 
училище „Тодор Минков”. 
Апелативен район – София – 14 бр. 

Апелативен район – Велико Търново – 46 бр. 

По този показател се отчитат проведени дни на 
отворени врати от 26 съдилища, участие на 19 
съдилища в образователната програма „Съдебната 
власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури”, както и една 
съвместна пресконференция на Апелативен съд – 
Велико Търново и Окръжен съд – Велико Търново по 
повод на представянето на новия административен 
ръководител на Окръжен съд – Велико Търново. 
Апелативен район – Бургас – 9 бр. 

Апелативен съд – Бургас 
Ден на отворените врати на 14.04.2016 г., проведен 
съвместно с Административен съд – Бургас. 
Дискусия с участието на журналисти, общественици, 
преподаватели, граждани по повод изработването на 
Антикорупционна стратегия на Апелативен съд – 
Бургас, 03.02.2016 г.  
Брифинг по повод отчета за дейността на съда през 
2015 г. 
Брифинг (3 бр.) по повод новите е-услуги, които 
предлага институцията за граждани и потребители. 
Интерактивна анкета за степента на удовлетвореност 
от работата на Апелативен съд – Бургас – ноември, 
декември. 
Изложба – живопис, на бивш апелативен съдия по 
повод празника на града – 01.12.2016 г.  
Окръжен съд – Бургас 
Провеждане на „Ден на отворени врати“ на 14.04.2016 
г. – съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас и 
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Районен съд – Бургас, с организиране на лекции и 
представяне работата на съда пред обществеността. 
Организиране на публична тържествена церемония по 
полагането на клетва на нов съдия в Районен съд – 
Малко Търново на 22.04.2016 г. Съвместна инициатива 
на Висшия съдебен съвет, Окръжен съд – Бургас, 
Районен съд – Бургас и Районен съд – Малко Търново. 
Провеждане на открити уроци в бургаски училища и 
посещение на ученици, учители и обществеността в 
Съдебна палата – Бургас, като част от образователната 
програма на ВСС „Съдебната власт – информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“, съвместна инициатива на Окръжен съд 
– Бургас, Районен съд – Бургас, Окръжна прокуратура 
– Бургас и Районна прокуратура – Бургас. 
Организиране на детски празник на 01.06.2016 г. и 
посещение на ученици от ОУ „В. Априлов“ и млади 
кръжочници – фотографи от Центъра за подкрепа на 
личностното развитие – гр. Бургас. Учениците влизат в 
съдебно заседание на Районен съд – Бургас. 
Съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас и 
Районен съд – Бургас. 
Откриване на изложба на тема: „Съдът в детските очи 
и мечти“ в Съдебната палата – гр. Бургас, на 30.11.2016 
г. Експозицията е постоянна и е отворена за граждани 
и посетителите на съда. Инициативата е съвместно 
организирана от Окръжен съд – Бургас и Районен съд 
– Бургас. 
Организиране на конференция на тема: 
„Контрабандата на хора – национално и 
транснационално престъпление. Наказателно 
преследване. Правото на убежище“, на 03.06.2016 г. 
Съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас, 
Районен съд – Бургас, с подкрепата на районните 
съдилища в областта, Окръжна и Районна прокуратура 
– Бургас, ОД на МВР – Бургас, РД „Гранична полиция”. 
Организиране на образователна викторина като финал 
на образователната програма на ВСС – 29.06.2016 г. 
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Съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас, 
Районен съд – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас и 
Районна прокуратура – Бургас. 
Даване старт на инициативата „Медиацията – способ 
за извънсъдебно разрешаване на спорове“, през м. 
ноември 2016 г. Съвместен проект на Окръжен съд – 
Бургас и Районен съд – Бургас. 
Окръжен съд - Сливен 
През 2016 г. по повод на Деня на Българската 
конституция ОС – Сливен прие поканата на НЧ „Зора“ 
да бъде домакин на съвместно организирана изложба 
на юридическа литература от подбраната от 
настоятелството на читалището колекция редки и 
ценни издания на библиотека „Зора“. Изложбата е 
открита на 14.04.16 във фоайето на Съдебната палата в 
Сливен и остава отворена до края на месеца. 
Районен съд – Бургас 
Проведен „Ден на отворени врати“ на 14.04.2016 г. 
Съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас и 
Районен съд – Бургас, с организиране на лекции и 
представяне работата на съда пред обществеността. 
Проведена публична тържествена церемония по 
полагането на клетва на нов съдия в Районен съд – 
Малко Търново, на 22.04.2016 г. Съвместна 
инициатива на Висшия съдебен съвет, Окръжен съд – 
Бургас, Районен съд – Бургас и Районен съд – Малко 
Търново. 
Проведени открити уроци в бургаски училища и 
посещение на ученици и учители и обществеността в 
Съдебна палата – Бургас, като част от Образователната 
програма на ВСС „Съдебната власт – информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“. Съвместна инициатива на Окръжен съд 
– Бургас, Районен съд – Бургас, Окръжна прокуратура 
– Бургас и Районна прокуратура – Бургас. 
Проведен детски празник на 01.06.2016 г. и 
посещение на ученици от ОУ „В. Априлов“ и млади 
кръжочници – фотографи от Центъра за подкрепа на 
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личностното развитие – гр. Бургас. Учениците влизат в 
съдебно заседание на Районен съд – Бургас. 
Съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас и 
Районен съд – Бургас. 
Открита изложба на тема: „Съдът в детските очи и 
мечти“ в Съдебна палата – гр. Бургас, на 30.11.2016 г. 
Експозицията е постоянна и е отворена за граждани и 
посетителите на съда. Инициативата е съвместно 
организирана от Окръжен съд – Бургас и Районен съд 
– Бургас. 
Проведена конференция на тема: „Контрабандата на 
хора – национално и транснационално престъпление. 
Наказателно преследване. Правото на убежище“ на 
03.06.2016 г. Съвместна инициатива на Окръжен съд – 
Бургас, Районен съд – Бургас, с подкрепата на 
районните съдилища в областта, Окръжна и Районна 
прокуратура – Бургас, ОД на МВР – Бургас, РД 
„Гранична полиция”. 
Организирана образователна викторина в рамките на 
Образователната програма на ВСС, на 29.06.2016 г. 
Съвместна инициатива на Окръжен съд – Бургас, 
Районен съд – Бургас, Окръжна прокуратура – Бургас и 
Районна прокуратура – Бургас. 
Организирани работни срещи във връзка с участието 
на съда в проект „Медиация в подкрепа на бизнеса: 
Насърчаване на справедливото и целесъобразно 
разрешаване на спорове чрез съдебни програми и 
медиация“. 
Районен съд – Несебър  
Участие на Районен съд – Несебър в Пилотна програма 
„Съдебна власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. 
Участие на Районен съд – Несебър в среща – дискусия 
с деца от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Равда по 
случай Деня на безопасен интернет. 
Посещение в Затвора – Бургас от ученици от СОУ „Л. 
Каравелов”, Несебър – 24.03.2016 г. 
Посещение в Затвора – Бургас от ученици от ПГТ „Иван 
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Вазов”, Слънчев бряг – 29.03.2016 г. 
Провеждане на Ден на отворените врати в Районен 
съд – Несебър. Запознаване на ученици от СОУ „Л. 
Каравелов” – Несебър с работата на Районен съд – 
Несебър. Симулиран наказателен процес на тема 
„Наркотикът – въпрос на свободен избор или лесен 
начин да загубиш свободата си” с участието на 
ученици от 10 клас на СОУ „Л. Каравелов” – Несебър. 
Конкурс за детска рисунка на тема „Къщичката на 
съдиите” с участието на ученици от І – ІІІ клас от 
Община Несебър. 
Конкурс за есе на тема „Защо трябва да имаме 
закони?” с участието на ученици от VІ до VІІ клас от 
Община Несебър. 
Конкурс за есе на тема „Ако аз съм съдия какво ще 
направя, за да повиша доверието на гражданите в 
съдебната система” с участието на ученици от VІІІ-ХІІ 
клас от Община Несебър. 
Изложба на рисунки от конкурса за детска рисунка в 
сградата на Районен съд Несебър по инициатива на 
председателя на съда. 
Апелативен район – Пловдив – 39 бр. 

АС – Пловдив 
„Ден на отворени врати“ проведен на 15.04.2016, 
съвместно с Окръжен и Районен съд – Пловдив: 
фотоконкурс „Темида отблизо“ с участие на 
журналисти и студенти от АМТИИ, специалност 
„Графичен дизайн и фотография“; възстановка по 
наказателно дело с участие на студенти от ЮФ на ПУ и 
гости ученици от Професионалната гимназия по 
туризъм и ОУ „Христо Г. Данов“. 
Проведен „Час на класа“ на тема „Съдът отблизо“ на 
25.02.2016 г. с ученици от 9з клас на Езикова гимназия 
„Пловдив“, проведен „Час на класа“  на тема „Съдът 
отблизо“  на 23.03.2016 г. с ученици от 4 “а“ и 4 “б“ 
клас на СОУ „Христо Г. Данов“, проведен „Час на 
класа“  на тема „Съдът отблизо“  на 16.06.2016 г. с 
ученици от 10ж клас на Езикова гимназия „Пловдив“, 
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проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  на 
08.12.2016 г. с ученици от 3а клас на ОУ „Княз 
Александър Първи“. 
Съдебен район ОС – Пловдив 
ОС – Пловдив 
Ден на отворените врати на 15.04.2016 г. Проведена е 
предварителна информационна кампания. На 
интернет страницата на съда е публикувана 
информация за провеждането му. Изпратени 
прессъобщения до местни и национални медии. 
Участие взеха граждани, студенти от ЮФ на ПУ „П. 
Хилендарски“ и от АМТИИ, специалност „Фотография“ 
и „Графичен дизайн и фотография“, ученици от ПГ по 
туризъм и ОУ „Христо Г. Данов“. Представени са 
допуснати до участие снимки и номинираните за 
награждаване кадри. Обявени са призовите места от 
фотоконкурса „Темида отблизо“. Студенти от ПУ, 
членове на Европейската асоциация на студентите по 
право (ЕЛСА), представиха възстановка по реален 
случай от съдебната практика на наказателно дело с 
обвинение за извършен грабеж при условията на 
опасен рецидив. В симулативния процес участваха 13 
студенти по право, които се изявиха като съдии, 
съдебни заседатели, подсъдим, прокурор и адвокати. 
Други техни колеги бяха „призовани“ и „разпитани“ 
като свидетели и вещи лица. На финала съдебният 
състав обяви своята присъда. По време на 
симулативния процес служители от Съдебна охрана 
демонстрираха начина на конвоиране на задържани 
лица и помощните средства, използвани в тези случаи. 
Стартира организираната съвместно от 
Министерството на образованието и науката и ВСС 
образователна програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“. В реализацията на 
програмата като лектори се включиха шестима съдии, 
в резултат на което бяха обучени 200 ученици от 
началния курс и от 10-и класове в ПХГ „Св. св. Кирил и 
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Методий“. Проведени са общо 17 учебни часа, по 
време на които са разисквани темите: „Трафик на 
хора“, „Домашното насилие над малолетни и мерките 
за защита правата на жертвите“, „Хулигански прояви 
на непълнолетни лица и последици. Детското 
насилие“, „Превенция срещу употреба на наркотични 
вещества. Престъпления, извършвани от 
наркозависими лица“, „Съдебни процедури с участие 
на деца и правата на деца в процедури, органи, които 
могат да им предложат подкрепа и защита“, 
„Възпитателни мерки за деца при противообществени 
прояви, начини и места за прилагането им“, 
„Обобщаване на наученото и симулативен процес“. 
Районен съд – Пловдив  
Ден на отворени врати на 15.04.2016 г. Председателят 
на РС – Пловдив връчи акредитационни карти на 
победителите във фотоконкурса „Темида отблизо“ за 
достъп за снимки по време на реални съдебни 
процеси. 
Участие в образователната програма „Съдебната власт 
– информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” и Инициативата 
"Пловдивските съдии – близо до подрастващите. 
Превенция на престъпността в действие”. Обучени са 
около 200 ученици от началния курс, 5, 6, 8, 9 и 10 клас 
на 5 училища в Пловдив и областта. Проведени 
открити уроци в СОУ „Св. С. Врачански“ П-в, ОУ „Хр. 
Ботев“ – с. Дълго поле, ГХП „Св. Св. К. и Методий“, 
ПГСАГ „Арх. Камен Петков“ П-в. 
Организиран Коледен базар с картички и сувенири, 
изработени от деца от ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза“, 
който се проведе в три поредни дни в Съдебната 
палата. За първи път деца от дома гостуваха в 
Съдебната палата. 
Районен съд – Асеновград 
Ден на отворените врати на 25.03.2016 г. 
Районен съд – Карлово 
Ден на отворените врати на 15.04.2016 г. Ученици от 
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СУ „Хр. Проданов” и училище „Райно Попович” 
участваха в симулативен процес. Съдия Дарина 
Попова запозна учениците и граждани с работата на 
съда. 
Участие на съдии от РС – Карлово в програмата 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. 
Районен съд – Първомай 
Ден на отворените врати на 11.03.2016 г. Участие 
взеха представители на Комисията за борба с 
противообществените прояви на непълнолетните и 
малолетните и 50 ученици от 4 клас на НУ „Хр. Ботев”, 
от 9 и 10 клас от ПГСС „В. Левски” и 7 и 8 клас от ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий”.  
На 05.12.2016 г. стартира образователна програма 
„Съдебната власт - информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В 
реализацията на програмата на местно ниво с 
партньор ОУ „Георги Караславов” се включват 
магистратите и адм. секретар в РС – Първомай, а като 
външен лектор – Христо Кьосев, инспектор в Детската 
педагогическа стая при РУ на МВР – Първомай. 
Съдебен район ОС – Пазарджик 
На 29.01.2016 г. в Съдебната палата на гр. Пазарджик 
е открит Информационен център за работа с 
граждани. Центърът предоставя различни по вид 
услуги, като целта е да бъде улеснен достъпът на 
гражданите до съдебните процедури, да се спести 
време и да им бъде предоставена коректна 
информация към кого точно да отнесат въпроса – 
причина за тяхното посещение в съда. 
Съдебен район ОС – Хасково 
Ден на отворените врати, проведен на 21.04.2016 г. в 
Съдебна палата – Хасково, съвместно с Районен съд – 
Хасково. Във връзка с Деня на отворените врати на 
25.04.2016 г. в съд. зала № 6 на Окръжен съд – 
Хасково бе представена театрална постановка „Роза 
върху лед” от театрална група „Арлекин” с р-л Румяна 



10 

 

Георгиева и гости – ученици от ГПЧЕ „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Х-во, ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – 
Хасково и ФСГ „Атанас Буров” – Хасково, както и 
представители на местната комисия за БППМН – 
Хасково. 
Участие на Окръжен съд – Хасково в образователна 
програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури” и изнесени 5 броя лекции пред ученици 
от ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Хасково: 11.03.2016 
г.,  лекция на тема „Непълнолетните и правосъдието – 
жертви и извършители на престъпления. Домашно 
насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за 
защита на правата на жертвите с лектори – съдия 
Милена Дечева и следовател Росица Атанасова; 
14.03.2016 г., лекция на тема „Материален и 
процесуален закон. Особености на гражданския, 
наказателния и административния процес. Съдебни 
процедури с участие на деца и правата на децата в тях, 
органи, които могат да им предложат подкрепа и 
защита” с лектори – съдия Жулиета  Серафимова и 
прокурор Петър Мидов; 14.03.2016 г., лекция на тема 
„Разделение на властите. Функции и структура на 
съдебната власт. Висш съдебен съвет” с лектори – 
съдия Стратимир Димитров и следовател Живко 
Янков; 16.03.2016 г., лекция на тема „Основни клонове 
на правото. Престъпления, свързани с употреба и 
разпространение на наркотични вещества” с лектори – 
съдия Милена Петева и прокурор Делчо Лавчев; 
16.03.2016 г., лекция на тема „Представяне на 
професиите съдия, прокурор, следовател” с лектори – 
съдия Боряна Бончева и прокурор Павел Жеков. 
Участие на Районен съд – Хасково в образователна 
програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури”, реализирана съвместно с ВСС и 
Министерство на образованието. 
Ден на отворените врати, проведен на 17.05.2016 г. в 
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Съдебна палата на РС – Димитровград. 
Ден на отворените врати, проведен на 15.04.2016 г. в 
Съдебната палата на РС – Свиленград. 
Включване на РС – Свиленград в образователна 
програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури”, считано от 17.11.2016 г. 
Ден на отворените врати, проведен на 08.04.2016 г. в 
РС – Харманли. 
Ден на отворените врати, проведен на 20.05.2016 г. в 
РС – Ивайловград. 
Съдебен район ОС – Смолян 
В Окръжен съд – Смолян и районните съдилища от 
съдебния окръг е проведена работна среща с 
адвокати за представяне на Единния портал за 
електронно правосъдие – достъп до електронни 
съдебни дела и образци на заявленията, на 
възможността за изпращане на заявления за издаване 
на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК на 
електронен адрес с електронен подпис. Системните 
администратори, чрез презентация, демонстрираха 
достъпа до съдържанието на електронните съдебни 
дела, като им бяха разяснени правилата за достъп, 
както и видовете заявления. 
Съдебен район ОС – Кърджали 
Пресконференция на Председателя на ОС – Кърджали 
с представители на медиите относно отчетен доклад. 
РС - Кърджали  
Проведени открити уроци, 2 бр. симулативни процеси. 
Съдебен район ОС – Стара Загора 
Включване на магистрати от Районен съд – Казанлък в 
програмата „Отворени съдилища” съвместно със СУ 
„Екзарх Антим І” – гр. Казанлък. 
РС – Раднево и РС – Чирпан 
Участие в среща – дискусия на съдиите от 
Пловдивския апелативен район.  
Апелативен район – Варна – 82 бр. 

По този индикатор в съдилищата от региона се работи 
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по 9 различни направления – проекти, програми и 
инициативи, организирани в партньорство между 
отделни органи на съдебната власт, институции на 
местната и държавната власт, НПО и др. 
1. Образователни проекти – „Час по правосъдие“, 
„Отворени съдилища и прокуратури“, „Младите и 
правосъдието“, открит ден в съда, петъчни беседи на 
съдии с ученически групи по правни теми и въпроси. 
2. Гражданско наблюдение върху работата на 
Апелативен съд Варна – в партньорство с ИУ Варна и 
ВСУ „Ч. Храбър“. 
3. Инициативата „Мениджър за един ден“ на 
17.11.2016 г. 
4. Дискусия „Пътят и пазарът на новите наркотици”. 
5. Ден на медиацията – информационна кампания. 
6. Откриване на „Синя стая“ и работа по проект 
„Детско правосъдие”, информационна кампания. 
7. Годишни пресконференции. 
8. Социални проекти – АпС – Варна – институционална 
подкрепа на цялостната дейност на Школата по 
изобразително изкуство за талантливи деца и 
младежи в неравностойно положение „Дедал“ чрез 
организиране на постоянна експозиционна площ в 
АпС – Варна за представяне на произведения на 
младите автори; ОС – Шумен – „Зона ЗаКрила – Детски 
център за застъпничество и подкрепа“. 
9. Благотворителни инициативи. 
Апелативен съд – Варна – 11 
Образователна програма 
Април 2016 година – Ден на отворени врати за 
Апелативен регион Варна, съвместно с Окръжна 
прокуратура – Варна – с участието на студенти от 
Икономически университет Варна и ВСУ ”Ч. Храбър”, 
симулиран граждански процес и дискусия „За мястото 
на професионалистите в правното образование”; 
октомври 2016 година – Меморандум за 
сътрудничество и партньорство между Апелативен съд 
– Варна, Икономически университет и ВСУ ”Ч. Храбър” 
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за гражданско наблюдение върху всички категории 
дела, разглеждани в съда. Целта му е да се създадат 
условия за повишаване на обществената 
осведоменост относно съдебните процедури, което 
ще позволи повече доверие в правораздаването, като 
наблюдението се осъществява с ресурса на студентите 
и по специално изработена Методика чрез 
универсални карти за наблюдение на следните 
показатели: публичност и прозрачност на съдебните 
процедури, разбираемост на съдебните процедури, 
етично поведение на магистратите, достъпност до 
съдебната среда, ефективност на електронните услуги 
(информационна кампания за инициативата и 
пресконференция за медиите); декември 2016 – 
публична лекция на съдия от АпС – Варна в ИУ Варна 
на тема „Знанието – основание за граждански контрол 
върху работата на съда“; октомври – декември 2016 
година – Дни на отворени врати – „Час по правосъдие“ 
(6 броя) с ученици от 12-ти класове (абитуриенти) на 
МГ във Варна – как работи съдебната система в 
България, кои са органите на съдебната власт, какво 
работи съдията. 
Социална програма 
Декември 2016 година – Меморандум за 
сътрудничество и партньорство на АпС – Варна с 
Школа по изобразително изкуство за талантливи деца 
и младежи в неравностойно положение „Дедал“, като 
целите са институционална подкрепа на цялостната 
дейност на Школата по изобразително изкуство за 
талантливи деца и младежи в неравностойно 
положение, подготвяни безвъзмездно от 
професионални художници и артисти; разширяване на 
възможностите за презентиране произведенията на 
младите автори в институционална среда, засилване 
на институционалната отговорност на Апелативен съд 
– Варна към социални дейности и програми за 
подкрепа на младите хора, съвместно сътрудничество 
при подготовката, планирането и организирането на 
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постоянна експозиционна площ в сградата на 
Апелативен съд – Варна за представяне на 
произведения на младите автори от Школата. 
Други инициативи 
Годишна работна закуска на ръководството и на съдии 
от АпС – Варна със съдебни репортери и главни 
редактори за актуализиране на правилата за 
взаимодействие на съда с медиите; пресконференция 
за анализ и отчет на годишния отчет за дейността на 
Апелативен съд – Варна и на съдебния район. 
Съдебен район на ОС – Варна – 19 
Районен съд – Варна 
Информационна кампания по откриването на 
11.04.2016 г. на „Синя стая“ за щадящо изслушване на 
деца; дискусия на магистрати от 9 специализирани 
съдебни състава при РС – Варна със съдии от 
специализираните състави на ОС – Варна и експерти от 
МП за анализ на работата по дела с участие на деца по 
пилотен проект за детско правосъдие - м. април; дни 
на отворени врати в РС – Варна на 14 и 15.04.2016 г.; 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – 
участие в срещи с включване на 12 магистрати 
доброволно и безвъзмездно в образователната 
програма на ВСС и МОН през учебната 2015/16 г. чрез 
представяне на правни теми пред възпитаници на ПГИ 
„Д-р Ив. Богоров“ и ВТГ „Г. С. Раковски“, участие на 
административен ръководител, съдии – наставници  и 
експерти в съвместно координирана среща между 
ВОС и ВРС на 9.11.2016 г. по обявяване в регионален 
план на официалния старт на програмата за учебната 
2016/17 г. (с представители на РУО, Община Варна, 
училището – партньор за настоящата година – СУ „Св. 
Климент Охридски“); „Ден на медиацията“ във Варна – 
съвместно координирана инициатива между ВРС и 
ВОС на 11.11.2016 г. с поредица от прояви за 
отбелязване и популяризиране на годишнината от 
откриването на Центъра за медиация към Съдебния 
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район на Окръжен съд – Варна (демонстрация на 
симулирана медиация по реален казус пред 
представители на местната и съдебната власт, НПО и 
бизнес – камари, адвокатска колегия и 
университетската общност, връчване на сертификати 
на медиатори и информационни срещи на 
координатори с граждани в двете съдилища); 
дискусия „Пътят и пазарът на новите наркотици“ с 
участие на съдии от „Наказателно отделение“ на РС – 
Варна през м. ноември 2016 г. с представители на 
Съвет по наркотичните вещества при Община Варна, 
Дирекция „Превенции“ и гост – лектори от 
Американската агенция за борба с наркотиците ДЕА; 
включване на РС – Варна в инициативата „Мениджър 
за един ден“ на 17.11.2016 г.; регионална 
образователна инициатива между ВРС, ВОС и РУО „Час 
по правосъдие“; участие на РС – Варна в поредица от 
срещи с включени като лектори 18 съдии по 
наказателни и граждански дела, като обхванати през 
учебната 2015/16 г. са 14 учебни заведения, а през 
2016/17 г. са включени общо 40 училища във Варна, 
разпределени съответно по 20 за всяко от двете 
съдилища. Участие на ръководството на РС – Варна и 
ПР – експерт в съвместно координирана среща между 
ВОС и ВРС на 21.11.2016 г. по откриване на кампанията 
за провеждане на регионалната образователна 
инициатива „Час по правосъдие“; конкретно от новата 
учебна 2016/17 г. до края на календарната 2016 г.  по 
програмата „Час по правосъдие“ са проведени 11 
срещи в общо 6 училища с участието като лектори на 
12 магистрати от РС – Варна; петъчни беседи (6 бр.) на 
правна проблематика с ученически групи – участие на 
магистрати от РС – Варна и ПР – експерт, провеждани в 
реална съдебна зала, по утвърден от съда модел, с 
прожекция на филм – възстановка на съдебен процес 
и предоставяне на брошури на правна тематика. 
Окръжен съд – Варна 
Работа по три образователни проекта, насочени към 
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младите хора в ученическа възраст и студентите от 
Икономическия университет („Час по правосъдие“, 
„Отворени съдилища и прокуратури“ и „Младите и 
правосъдието“); „Час по правосъдие“ – съвместна 
програма, по която си партнират Окръжен съд – Варна, 
Районен съд – Варна и Регионалното управление по 
образованието – 2 работни координационни срещи, 3 
посещения в съда, 12 посещения на училища, 
информационни брошури и плакат, публикации във 
Фейсбук страницата на проектите; образователната 
програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ – 2 посещения на у-ще „И. Богоров“ в 
десетите класове, информационни брошури и плакат, 
публикации във Фейсбук страницата на проектите; 
„Младите и правосъдието“ – подписване на договор с 
Икономическия университет – Варна в края на м. 
август и организиране на активности по този договор 
(планиране и реализиране на нов образователен 
проект за повишаване правната култура) – 4 работни 
срещи, 2 съвместни прояви с участието на широка 
общественост, 1 публична лекция, 3 посещения на 
студенти на съдебни заседания в Търговското 
отделение, информационни брошури и плакат, 
публикации във Фейсбук страницата на проектите; 
Център по медиация – Ден на медиацията – първото 
по рода си събитие, в което се представя медиацията 
като средство за извънсъдебно разрешаване на 
спорове, по повод първата годишнина от Центъра по 
медиация към съдебния район, планиране, 
координиране, организация и активно участие 
(ноември 2016), информационна кампания през 
цялата година; „Синя стая” – информационна 
кампания, участие в планирането, координацията и 
откриването на „Синя стая” във Варна (април 2016); 
детско правосъдие – продължи участието в проект 
„Укрепване на правния и институционален капацитет 
на съдебната система в сферата на младежкото 
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правосъдие“ по проект на Министерството на 
правосъдието; съдействие при организиране на 
прояви, на които ОС – Варна е домакин, организатор и 
партньор, включително три благотворителни 
инициативи; участие на съдии от Наказателното 
отделение на ОС – Варна в дискусионна среща „Пътят 
и пазарът на новите наркотици“ през м. ноември 2016 
г. с представители на Съвета по наркотичните 
вещества  при Община Варна, Дирекция „Превенции“ 
и представители на Американската агенция за борба с 
наркотиците ДЕА. 
Съдебен район на ОС – Добрич – 6 
Окръжен съд – Добрич и Районен съд – Добрич 
Съвместно организиран Ден на отворени врати в 
Съдебната палата на Добрич по повод 16 април; 
проведени 3 координационни срещи с представители 
РУО – Добрич за съвместно реализиране на 
образователната програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“. 
Районен съд – Генерал Тошево 
Работна среща с Районна прокуратура – Генерал 
Тошево за обсъждане на обща стратегия за медийни 
изяви и инициативи (разяснителна кампания към 
обществеността, лекции пред ученици, съвместно 
провеждане на „Ден на отворени врати“), като на 
срещата е обсъден и начинът на комуникация между 
двете институции; друга инициатива, насочена към 
широката общественост на град Генерал Тошево, е 
откриването на „Синя стая“ в края на месец декември 
2016 г. – информационна кампания. 
Съдебен район на ОС – Шумен – 5 
Окръжен съд – Шумен 
Работа по образователни проекти, насочени към 
младите хора в ученическа възраст: „Зона ЗаКрила – 
Детски център за застъпничество и подкрепа“, 
УНИЦЕФ и партньори на национално и местно ниво, 
сред които и ОС – Шумен, създаване на модел на 
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услуга на деца жертви и/или свидетели на насилие и 
престъпление, детски център в гр. Шумен, като в 
организираното от ИСДП и „Зона ЗаКрила – Детски 
център за застъпничество и подкрепа“ обучение на 
социални работници и инспектори през месец март 
2016 г. участваха трима съдии; „Правосъдие приятел 
на детето – обучение на професионалисти за по-добро 
взаимодействие“ – в съвместни дейности с ИСДП на 
тема „ Интегриран подход за справедливо 
правосъдие“ през месец октомври са участвали осем 
магистрати от Шуменския съдебен район; в проекта на 
ИСДП по програмата „Деца и правосъдие и превенция 
на насилието“ съдия Нели Батанова участва като 
обучител; „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ – лекции на съдиите Светлин Стефанов, 
Димчо Луков и София Радославова по посочените в 
програмата теми на ученици от 11 клас на СОУ „Йоан 
Екзарх Български“, като една от лекциите е изнесена в 
съдебна зала с прожекция на филм – симулативен 
наказателен процес. 
Съдебен район на ОС – Силистра – 11 
Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Силистра, 
Районен съд – Дулово и Районен съд – Тутракан 
Участие в образователна програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“ през учебната 2015/2016 г. 
от страна на ОС – Силистра, РС – Силистра и РС – 
Дулово; 8 образователни лекции на съдии от съдебния 
район по теми, посочени в образователната програма; 
участие на ученици от 10а и 10б клас на СОУ „Христо 
Ботев” – гр. Тутракан, в открито съдебно заседание по 
наказателно дело по описа на Районен съд – Тутракан; 
1 открит урок с ученици от 9 клас на СУ „Христо Ботев” 
– гр. Тутракан, с участие на съдия Георги Георгиев на 
тема „Права на децата” във връзка с 27-годишнината 
от приемането на Конвенцията на ООН за правата на 
детето, която се отбелязва на 20 ноември.  
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Съдебен район на ОС – Разград – 17  
Окръжен съд – Разград 
На 13 и 14 април 2016 г. в Окръжен съд – Разград са 
проведени  „Дни на отворените врати” с много 
наситена от мероприятия програма: симулация на 
съдебен процес с учениците от 10 клас на ГПЧЕ 
„Екзарх Йосиф” – Разград, която е заключителен етап 
от пилотната образователна програма на ВСС и МОН 
„Съдебна власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, 
проведена с участието на магистрати от ОС – Разград, 
РРС и ОП – Разград; открит  урок в ОС – Разград с деца 
в 7 клас на тема: „Как се става съдия? Какви качества 
трябва да притежава съдията?”; втори ученически 
конкурс за есе на тема „Моето най-важно човешко 
право” с церемония по награждаване на участниците; 
дискусия „Задължителните стажове – проблеми, 
трудности, очаквания” между стажантите в Окръжен 
съд – Разград и административното ръководство и 
съдиите; „Телефонните измами” – дескусия на 
наказателен съдия от ОС – Разград с пенсионери от 
Клуб на пенсионера – Разград; два брифинга за 
медиите с участие на съда и Център НПО – Разград. 
Районен съд – Разград 
Проведени съвместно, координирани с ОС – Разград, 
медийни изяви, насочени към широката общественост 
– 5 срещи с журналисти по тяхна инициатива; два 
симулирани съдебни процеса с ученици и съдии от РС 
– Разград; два брифинга, организирани от Център НПО 
– Разград. 
Съдебен район на ОС – Търговище – 13 
„Студентски практики” – от 2016 г. Окръжен съд – 
Търговище е обучаваща организация по проект на 
Министерството на образованието и науката, има 
сключен договор за сътрудничество със СУ „Св. 
Климент Охридски” , СА „Димитър Ценов” – Свищов и 
ВСУ ”Черноризец Храбър” при провеждане на 
практическо обучение на студенти; 6 лекции на правна 
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тематика по образователна програма „Съдебната 
власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури” пред ученици от 
Първо СОУ „Св. Седмочисленици“ и Второ СОУ „Проф. 
Никола Маринов“. 
Районен съд – Търговище, Районен съд – Попово, 
Районен съд – Омуртаг 
Участват с по 1 съдия в образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”; 6 
лекции по правни теми, представени по изготвен 
график пред ученици от среден училищен курс в 3 
общини, съобразени с изучавания от тях предмет 
„Етика и право“. 
Военни съдилища – 2 

Военно-апелативен съд и Софийски военен съд 
НИП – семинар „Комуникационни умения и 
изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 – 2020”, 14-16.03.2017 г., с 
участие на съдии от Апелативни райони София и 
Пловдив. 
Софийски военен съд 
Проект „Качествено професионално обучение за 
повишаване ефективността на правосъдието”, 
финансиран от ОП „Добро управление” в изпълнение 
на Комуникационната стратегия на съдебната власт 
2014 – 2020 г. 
Специализирани наказателни съдилища 

Не са реализирани дейности по този индикатор. 

4. Брой медийни изяви Базова стойност     

 

Целева стойност  
(бр. годишно) 3000             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)   
  
5855  231       

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             
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5. Проведени обучения за повишаване на 
квалификацията свързана с комуникацията с вътрешни 
и външни публики 
 
Общо: 136 бр. 

ВКС – 1 бр.  

Обучение (май 2016 г.) за съдебни помощници и 
служители с теми: „ЗДОИ”, „Правила за достъп до 
електронни съдебни дела в Единния портал за 
електронно правосъдие”, „Изисквания към съдебните 
служители при общуване с гражданите – спазване на 
нормите, заложени в Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 – 2020” 
Апелативен район – София – 16 бр.  

Апелативен район – Велико Търново  

Магистрати и служители от съдилищата в Апелативен 
район – Велико Търново не са участвали в обучения, с 
цел повишаване квалификацията в комуникацията с 
външни и вътрешни публики поради липса на 
предвидени такива в програмата на НИП за 2016 г. или 
организирани по друга линия. 
Апелативен район – Бургас – 51 бр. 

АС – БУРГАС – 4 бр. 
- организатор и домакин на регионални обучения в 
партньорство в НИП – ноември 2016 г. по проект ОПДУ 
- организатор и домакин на обучение за по-бързо 
приключване на делата с международен елемент – 
май 2016 г. 
- участие в семинар за приложение на правото на ЕС в 
БГ съдебна практика – Бургас, април 2016 г. 
- участие в конференция “Контрабандата на хора- 
национално и транснационално престъпление“ – 
Бургас , юни 2016 г.  
 ОС – БУРГАС - 9 бр. 
- обучение в ЕСПЧ 02.16 – Страсбург 
- семинар – Приложение на правото на ЕС- Бургас, 
22.04.16  г. 
- конференция Защита на жертвите на трафик – май 

Базова стойност     

 

Целева стойност 1 
(бр. годишно) 6             

Целева стойност 2 
(% одобрение) 50%             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)   33   136       

Данни за изпълнението (% 

одобрение)             
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2016  
- конференция – Право на убежище – Бургас, 03.06.16 
г. 
- обучение Медиация – юни 2016, София 
- обучение съдии Медиация  в подкрепа на бизнеса 
окт. 2016  
- семинар   Заедно срещу трафика на хора 18.10 .2016  
- семинар – Съдебни програми и медиация –ноември  
2016 Пловдив 
- практики на 75 стажант юристи  
РС – БУРГАС – 36 бр. 
Участие на магистрати в 28 
обучения/семинари/работни срещи/специализации. 
Обучени 62 магистрати. Участие на съдебните 
служители в 8 броя обучения; Обучени 13 съдебни 
служители; 
ОС – ЯМБОЛ – 2 бр. 
Организирани от ВСС  на 07.10.2016 и 21.10.2016 г.   
Апелативен район – Пловдив – 16 бр. 

АС – ПЛОВДИВ – работна среща на 26.04.2016 г. в АС – 
Пловдив за обсъждане План за действие по 
изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 г. – 2020 г., както и на 
необходимостта от експерти „Връзки с 
обществеността” 
ОС – ПЛОВДИВ - 2 обучения – експертът „Връзки с 
обществеността” участва в 2 работни срещи относно 
Плана за действие за изпълнение на 
комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 
– 2020 г. - на 24.02.2016 г. и на 7.10.2016 г. 
ОС – ХАСКОВО - 9 бр. 
- Участие в работна среща на 26.04.2016 г. в АС – 
Пловдив за обсъждане План за действие по 
изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 г. – 2020 г., както и на 
необходимостта от експерти „Връзки с 
обществеността” – 2 бр.; 
- Регионална среща на немскоговорящите контактни 
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точки на Европейската съдебна мрежа за периода 25-
29.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия – 1 бр.; 
- Участие на адм. ръководител - председател на ОС – 
Хасково в обучение в Европейския съд по правата на 
човека с цел по-добро познаване на функционирането 
и практиката на ЕСПЧ, за период 21-25.02.2016 г. в гр. 
Страсбург, Франция – 1 бр.; 
- Участие на адм. ръководител – председател на ОС – 
Хасково в обучителен семинар по наказателно 
правосъдие на непълнолетни лица, организиран от 
Министерство на правосъдието и Посолството на 
Франция в Румъния, в рамките на проект „Укрепване 
на правния и институционален капацитет на 
съдебната система в сферата на младежкото 
правосъдие” по тематичен фонд „Сигурност” на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество – 
1 бр.; 
- Конференция на тема „Защита на длъжника в 
изпълнителното производство” в гр. Хасково на 
30.09.2016 г. – 1 бр.; 
- Европейска конференция „Съдилища и комуникация” 
– 12.10.2016 г. – 15.10.2016 г. в гр. Будапеща, Унгария 
– 1 бр.; 
- Среща във връзка с образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в гр. 
София на 21.10.2016 г. – 1 бр. 
- Участие на адм. ръководител -председател на ОС – 
Хасково в семинар на тема „Съдебни програми за 
медиация – опита на САЩ и следващи стъпки в 
България”, по проект „Медиация в подкрепа на 
бизнеса: Насърчаване на справедливото и 
целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни 
програми за медиация” за период 3-4.11.2016 г. в 
Пловдив, Парк хотел Пловдив – 1 бр.; 
РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК - Участие на съдия Невена 
Иванова в работна среща на специалистите по връзки 
с обществеността; 
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РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО - 3 участия в организирани 
обучения;  
РАЙОНЕН СЪД – ЧИРПАН - 2 участия в организирани 
обучения. 
Апелативен район – Варна – 48 бр. 

АС – ВАРНА – 5  
За комуникация с вътрешни публики – 
- декември 2016 година  2 цикъла обучения, 
организирани в модули по 5 дни за 
Текстообработваща програма Microsoft Word 2010, 
Програма за преобразуване в текст ABBYY Fine Reader,  
Операционна система Windows. Обучителните модули 
са проведени за всички съдии и служители. 
– м.август 2016 обучение на съдии и служители за 
работа със Система за изчисляване на натовареността 
на съдилищата (СИНС). 
- Май 2016 – 3-ма наказателни съдии Участие в 
българо-баварски семинар за съдии, прокурори и 
служители на разследващите органи на тема 
"Противодействие на корупцията". 
- септември 2016 – 1 наказателен съди участие в  
Регионален семинар по засилване на трансграничното 
сътрудничество за противодействие на 
престъпленията, свързани с незаконната миграция в 
Западните Балкани в Подгорица – Черна гора. 
За съдебния район на ОС – Варна – 10 
ОБЩО МЕЖДУ ОС - ВАРНА И РС - ВАРНА – 2  
Участие на магистрати и съдебни служители – 
координатори на Центъра по медиация в 2 обучения 
за препращане към медиация, организирани от 
Центъра за разрешаване на спорове – София;  
- 9-11 юни, Арбанаси – 5 съдии (ВОС), 6 съдии (ВРС) 
- 13-15 октомври, Трявна – 5 съдии, 1 координатор 
(ВОС) и 6 съдии, 1 координатор (ВРС) 
РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА – 1 
За комуникация с вътрешни публики – през м. август – 
обучение на магистрати и служители от 
специализираната администрация за работа със 
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Система за изчисляване на натовареността на 
съдилищата (СИНС). 
РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ – 1 
През периода бе организирано 1 обучение на тема: 
„Връчване на съдебни книжа“ за длъжностните лица, 
изпълняващи тези функции в общините Девня, Вълчи 
дол и Суворово. В рамките на обучението, 
инициирано от Районен съд – Девня, се включиха 54 
служители призовкари. Цел на проведеното обучение 
бе намаляване на допускането на нарушения при 
връчване на съдебни книжа и подобряване на 
взаимодействието между органите на съдебната власт 
и общинските администрации в съдебния район. 
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ - 3 
За комуникация с вътрешни публики 2: 
 - през м. септември – 1 обучение на магистрати за 
работа със Система за изчисляване на натовареността 
на съдилищата (СИНС); 
- през м. март участие в обучение на служителите от 
Апелативен район Варна за обмен на информация 
между съдилищата и ядрото на ЕИСПП; 
-  през м. април участие в семинар на НИП Начално 
обучение на съдебни служители – Модул I – двама 
новоназначени служители; 
- през м. юни участие в семинар на тема  „Новости в 
програмен продукт JES” – двама служители. 
За комуникация с външни публики 1:   
- през месец март РС-Провадия организира 
обучителен семинар относно своевременното и 
законосъобразно връчване на призовки и съдебни 
книжа за всички кметства и кметски наместници от 
Община Провадия, Община Дългопол и Община 
Ветрино във връзка с разпоредбите на чл.42, ал.1 от 
ГПК. 
ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА - 3 
Обучения, организирани от НИП 
През 2016 г. съдебните помощници при ВОС са 
участвали в дистанционни обучения, провеждани от 
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НИП, в следните области: „Практически въпроси на 
непозволеното увреждане“, „Семейно право и права 
на човека“, „Практически проблеми на въззивното 
производство по ГПК и ГПК (1952 г.)“, „Счетоводни и 
правни проблеми в производството по 
несъстоятелност и свързаните с него производства“, 
„Производство за налагане на мерки за защита от 
домашно насилие“ и „Мерки за процесуална 
принуда“ 
Съдебните служители от ВОС са участвали през 
годината в следните обучения: „Работа по 
наказателни дела“, „Защита на КИ в съдебната 
система“. 
Други обучения - 1 
"Практически акценти при прилагане на СФУК. 
Годишно докладване по СФУК. Годишна 
инвентаризация. Вътрешен одит“ – с участието на 
главен счетоводител и съдебен администратор 
Обучения, организирани от административното 
ръководство на ВОС - 1 
Административното ръководство на Окръжен съд – 
Варна, съвместно с „ИО – АД – Варна“ организира и 
проведе обучение за всички съдебни деловодители и 
част от секретарите за работа с Microsoft Word 2010. 
Обучение, организирано от РС на Националното 
сдружение на съдебните служители - 1 
Обучение по „Протокол и етикет“ за съдебни 
служители от ВОС и други съдебни институции в 
страната.  
За съдебния район на ОС – Добрич - 8 
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ - 3 
- 3 обучения за повишаване на квалификацията, 
свързана с вътрешната и външните публики; 
- март 2016 - „Граматика и правопис“, което 
допринесе за повишаване на професионалната 
подготовка по писмена комуникация на съдебната 
администрация. 
- ноември 2016 - регионално обучение за магистрати 
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от Добричкия съдебен район на тема „Актуални 
проблеми и спорни въпроси в наказателното 
правораздаване”. По покана на домакините в 
обучението се включиха и съдии от Апелативен съд - 
Варна и окръжните съдилища в Силистра, Търговище, 
Разград и Варна. 
- април 2016 семинар на тема „Основи на съдебно - 
психиатричната и съдебно - психологичната 
експертиза”. 
РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ - 4 
Проведени обучения за повишаване квалификацията, 
свързана с вътрешната и външните публики – 3 броя. 
- октомври 2016 г. административното ръководство и 
двама съдии участваха в регионална работна среща в 
Силистра на тема „Комуникационна и медийна 
стратегия на съда“. 
- октомври 2016 г. - съдебният администратор взе 
участие в работна среща на наставниците и лекторите 
от органите на съдебната власт, които участват в 
Образователна програма „Съдебна власт - 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“. 
- юни 2016 годна в обучение на тема „Практически 
насоки за връчване на призовки, съобщения и 
съдебни книжа по наказателни и граждански дела”. В 
обучението, с лектори 2-ма районни съдии участваха 
кметове и кметски наместници от Община Добричка и 
Община Крушари.  
- проведено локално обучение на съдебните 
служители за постигане на пълна взаимозаменяемост 
при правилното създаване на електронни досиета на 
съдебните дела. 
РАЙОНЕН СЪД – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - 1 
Проведено е едно обучение за усвояване на нови 
знания и повишаване на квалификацията на всички 
служители на РС – Генерал Тошево в сферата на 
работа с медиите, писане на съобщения, работа със 
соц. медии. 
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За съдебния район на ОС – Силистра - 2 
ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА – 2 
- Обучение на тема „Комуникационна и медийна 
стратегия на съда“, - обмяна на опит и поддържане на 
осъществен модел на взаимодействие между ОСВ в 
съдебния район. 
- Работна среща във връзка с подготовката на 
Симулативен наказателен процес с участието на 
ученици от десетите и единадесетите класове на 
ПГМТ „Владимир Комаров“- гр.Силистра 
За съдебния район на ОС – Разград – 1 
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД 
Служители от ОС – Разград - обучение на тема „Работа 
в екип“, обучението се оказа полезно и заздрави 
взаимно отношенията в екипа на съдебните 
служители.  
За съдебния район на ОС – Търговище – 22 
ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ – 15 
Съдиите и служители от ОС - Търговище са взели 
участие в 15 семинара, организирани от НИП, ЕМСО и 
ОПДУ, от ОС – Силистра и от АС – Варна. 
РАЙОНЕН СЪД – ПОПОВО – 2 
Обучения, организирани от НИП (за служители): 
„Начално обучение – І и ІІ модул” и  „Работа в Бюро 
съдимост“                                           
РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ – 3 
Обучения, организирани от НИП (за съдии): 
„Разследване на компютърни престъпления” и  
„Спорни въпроси в наказателното правораздаване” .  
„Видове корупционни престъпления. Специфики”. 
РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ – 2 
Обучения, организирани от НИП (за съдии):  „Преглед 
на съдебната практика по ЗОДОВ”  и  „Задружна 
престъпна дейност”.                                                   
Военни съдилища 

През 2016 г. във военните съдилища не са провеждани 
обучения за повишаване квалификацията, свързана с 
комуникацията с вътрешни и външни публики. 
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Специализирани наказателни съдилища – 4 бр. 

АСНС – 2 бр.  
СНС – 2 бр. 
 

6. Вътрешни информационни бюлетини, 
разпространени към изпълнителната и 
законодателната власт и в рамките на съдебната власт 
 
Забележка: От получените данни по този индикатор, а 
и според бележка по темата в таблицата, попълнена 
от АС – Велико Търново, става ясно, че е необходимо 
индикаторът да бъде конкретизиран, тъй като поради 
неяснота какво ТОЧНО се разбира под „вътрешен 
информационен бюлетин” към момента някои 
съдилища отчитат по него почти цялата си 
кореспонденция между органи на съдебната власт и 
представители на изпълнителната и местната власти.  
Например в Апелативен район – Велико Търново 15 
съдилища са отчели дейности по този индикатор, 
описвайки подробно изпратени справки, становища, 
решения на общи събрания, информация за 
дежурства и всевъзможна друга кореспонденция до 
ВСС, ВКС, Министерство на правосъдието, ГДИН, МВР, 
местната власт и съдебните органи в апелативния 
район др.  
 

Общо: 1371 бр. 

ВКС – 92 бр. 

Апелативен район – София – 5 бр. 

Апелативен район – Велико Търново – над 739 бр. 

Апелативен съд – Бургас (не е възможно да се посочи 
конкретен брой без яснота в смисъла на индикатора) 
Собствен медиен мониторинг до септември 2016 г.  
От септември 2016 г. – извадки от мониторинга на ВСС 
(MediaMonitor). 
ОС – БУРГАС – на сайта  
- график за наказателни дела 
- новини за съдебни решения 

Базова стойност     

 

Целева стойност 
(бр. годишно) 16             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)    1005  1371       
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- информация за инициативи  
- отчет за образователната програма  
РС – БУРГАС  
Чрез изградената вътрешна електронна мрежа: 
информация за вътрешни правила, заповеди, 
регламентиращи дейността на съда; информация, 
изпратена от Висшия съдебен съвет, предназначена за 
магистратите и съдебните служители; покани за общи 
събрания; информация за предстоящи обучения, 
инициативи, събития; резултати от проведени събития 
и инициативи; изпращане на извадка от медийния 
мониторинг, изпращан от Висшия съдебен съвет до 
магистратите. 
РС –ТОПОЛОВГРАД  
Осигуряване на публичност на годишен отчетен 
доклад. 
Апелативен район – Пловдив (за някои от 
съдилищата е посочено, че ежеседмично се изготвят 
бюлетини за дела с обществен интерес и се 
публикуват в страницата в интернет, други съдилища 
публикуват информация, полезна за съдиите и 
служителите, във вътрешните си страници, като 
конкретен брой по индикатора е посочен само за 
Съдебен район ОС – Хасково и поради тази причина 
само тази информация е включена в общия сбор за 
индикатора) – 15 бр. 

АС – ПЛОВДИВ 
Експертът „Връзки с обществеността” в ОС Пловдив 
изготвя всяка седмица бюлетин с делата от 
обществено значение, който се публикува на 
страницата в интернет  и се изпраща до медиите 
Съдебен район ОС – Пловдив  
ОС – ПЛОВДИВ – Експертът „Връзки с обществеността” 
изготвя всяка седмица бюлетин с делата от 
обществено значение, който се публикува на 
страницата в интернет  и се праща до медиите; 
РС - АСЕНОВГРАД  и РС – КАРЛОВО – всяка седмица се 
подава информация на експерта „Връзки с 
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обществеността” в Окръжен съд – Пловдив за 
насрочените наказателни дела с обществен интерес; 
РС – Първомай – при дела със значим обществен 
интерес административният ръководител уведомява 
медиите. 
Съдебен район ОС – ХАСКОВО – 15 броя, от които: 
- 14 бр. информационни табели и брошури, 
разположени на възлови места в сградата на Съдебна 
палата – Хасково; 
- Вътрешна информационна страница на РС – 
СВИЛЕНГРАД, създадена на 09.11.2016 г., за 
предоставяне на актуална информация на съдиите и 
служителите, относно тяхната работа 
Съдебен район ОС – СМОЛЯН 
Ежеседмично се изготвят информационни бюлетини 
за насрочени наказателни дела в Окръжен съд - 
Смолян и районните съдилища от съдебния окръг. 
Информацията се публикува на интернет страниците 
на Окръжен съд и районните съдилища, както и се 
изпраща на електронните пощи на местните печатни и 
електронни медии. 
Апелативен район – Варна (за някои от съдилищата е 
посочено, че публикуват бюлетини, заповеди, 
правилници, документи, нови разпоредби и др. във 
вътрешните си страници, като в общия сбор за 
индикатора са включени само тези, за които е посочен 
конкретен брой) – 520 бр. 

АС – ВАРНА 
През октомври 2016 година АС-Варна създаде своя 
вътрешна интранет страница, на която се публикуват 
вътрешни информационни бюлетини. До интранет 
страницата имат достъп всички съдии и съдебни 
служители. През 2016 г. на вътрешната страница са 
публикувани 37 документа, от които 17 – заповеди и 
вътрешни правила, 20 съобщения и документи за 
сведение и помощ на магистратите и съдебните 
служители. 
За съдебния район на ОС – Варна  
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РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА 
Покани, протоколи и документи за организирани 
работни срещи, информационни бюлетини, 
обсъждания и инициативи, както и предложения за 
включване в дискусионни форуми или въпросници се 
поместват регулярно и стават достояние на колектива 
на съда чрез вътрешната-интранет 
мрежа. Обновяването на вътрешния информационен 
сервиз на РС – Варна се извършва ежедневно. 
РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ 
Вътрешноинформационните бюлетини се публикуват 
на вътрешната страница на РС – Девня, до която имат 
достъп всички магистрати и съдебни служители. През 
2016 г. на вътрешната страница са публикувани 68 
документа, от които 40 – заповеди и вътрешни 
правила, 28 съобщения и документи за сведение и 
помощ на магистратите и съдебните служители. 
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ 
Вътрешноинформационните бюлетини се изпращат на 
служебните електронни пощи на служителите и 
магистратите. На сървъра в директория, до която имат 
достъп всички служители, се публикуват: актове от 
проверки на ИВСС, вътрешни правила, резултати от 
извършени ревизии от ОС-Варна, новости в 
софтуерните продукти, използвани в съда.    
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА 
За вътрешен информационен канал се използва 
интранет мрежа на ВОС, където се публикува 
ежедневно информация на вниманието както на 
съдиите, така и на служителите. 
През изминалата година бяха изготвени 
информационни материали, свързани с проектите, по 
които институцията работи: 
- Образователен проект „Час по правосъдие“ и 
„Отворени съдилища и прокуратури“ – плакат, 
брошури; 
- Образователен проект „Младите и правосъдието“ с 
Икономически университет – Варна – плакати, 
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брошури;  
- Център по медиация към съдебния район на Варна – 
брошури по повод навършването на 1 година от 
откриването и плакат относно провеждането на Ден 
на медиацията. 
За съдебния район на ОС – ДОБРИЧ  
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ 
ОС-Добрич използва ежедневно изградената 
вътрешна (интранет) мрежа за публикуване на 
вътрешни заповеди, правила и указания, покани за 
събития и работни срещи. Там се поместват и актове и 
писма на ВСС и други институции. Използването на 
вътрешната мрежа улеснява комуникацията между 
работещите в съда.  
РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ - 415 броя 
В РС-Добрич е създадена система за оповестяване на 
служебна информация чрез мрежа от споделени 
папки. Използват се и други начини за комуникация, 
като периодични оперативни съвещания на 
ръководителя на съда и заместника му за обсъждане 
на актуални въпроси от съответните ресори, срещи с 
подчинени ръководни длъжностни лица по конкретен 
повод, по преценка на ръководителя или по тяхна 
инициатива. Изградената информационна и 
комуникационна система осигуряват получаването и 
предоставянето на своевременна, актуална и точна 
информация от и до съдиите, държавните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и служителите.  
През 2016 г. за съдебните служители са публикувани 
136 информационни бюлетини, за магистратите – 237 
информационни бюлетини, за държавните съдебни 
изпълнители 30 бюлетина и за съдиите по вписванията 
– 12. 
РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК 
В РС – Балчик има изградена вътрешна мрежа, в която 
се публикуват вътрешни актове и писма, актове и 
писма на ВСС и други институции, което цели 
облекчаването и бързия достъп за информирането на 
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магистратите и служителите.        
РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА 
В съда има вътрешна интранет мрежа, където 
периодично се публикуват заповеди, правилници, 
документи и нови разпоредби. 
РАЙОНЕН СЪД – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
В съда има вътрешна интранет мрежа, където 
периодично се публикуват заповеди, правилници, 
документи и нови разпоредби. 
РАЙОНЕН СЪД – ТЕРВЕЛ  
В съда има вътрешна интранет мрежа, където 
периодично се публикуват заповеди, правилници, 
документи и нови разпоредби. 
РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА 
В съда има вътрешна интранет мрежа, където 
периодично се публикуват заповеди, правилници, 
документи и нови разпоредби. 
За съдебния район на ОС – ШУМЕН   
В съдилищата от съдебния район на ОС - Шумен  има 
създадена и се поддържа вътрешна интранет мрежа, 
където периодично се публикуват заповеди, 
правилници, документи и нови разпоредби. 
За съдебния район на ОС – СИЛИСТРА 
В РС – Дулово се прави вътрешно-информационна 
извадка, въз основа на медийния мониторинг 
предоставен от „А Дейта Про”, която се предоставя на 
съди и на служители. 
За съдебния район на ОС – РАЗГРАД 
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД 
ОС – Разград, ежедневно публикува във вътрешната си 
мрежа заповеди, вътрешни правила и указания, 
покани за събития и работни срещи. Там се поместват 
актове и писма на ВСС, МП и други институции. 
Ежедневно си публикуват и актовете на ДСИ. 
Използването на вътрешната мрежа улеснява 
комуникацията между работещите в съда. 
РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД 
В РС – Разград е създадена система за оповестяване на 
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служебна информация, чрез мрежа от споделени 
папки. Използват се и други начини за комуникация, 
като периодични оперативни съвещания на 
ръководителя на съда и заместника му за обсъждане 
на актуални въпроси от съответните ресори, срещи с 
подчинени ръководни длъжностни лица по конкретен 
повод, по преценка на ръководителя или по тяхна 
инициатива. Изградената информационна и 
комуникационна система осигуряват получаването и 
предоставянето на своевременна, актуална и точна 
информация от и до съдиите, държавните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и служителите.  
РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ 
В Районен съд Исперих е създадена система за 
оповестяване на служебна информация чрез мрежа от 
споделени папки. Използват се и други начини за 
комуникация, като периодични оперативни 
съвещания на ръководителя на съда и заместника му 
за обсъждане на актуални въпроси от съответните 
ресори, срещи с подчинени ръководни длъжностни 
лица по конкретен повод, по преценка на 
ръководителя или по тяхна инициатива. Изградената 
информационна и комуникационна система 
осигуряват получаването и предоставянето на 
своевременна, актуална и точна информация от и до 
съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите 
по вписванията и служителите.  
РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ 
В РС – Кубрат е създадена система за оповестяване на 
служебна информация чрез мрежа от споделени 
папки. Използват се и други начини за комуникация, 
като периодични оперативни съвещания на 
ръководителя на съда и заместника му за обсъждане 
на актуални въпроси от съответните ресори, срещи с 
подчинени ръководни длъжностни лица по конкретен 
повод, по преценка на ръководителя или по тяхна 
инициатива. Изградената информационна и 
комуникационна система осигуряват получаването и 
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предоставянето на своевременна, актуална и точна 
информация от и до съдиите, държавните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и служителите.  
За съдебния район на ОС-ТЪРГОВИЩЕ 
В съдилищата от съдебния район на ОС – Търговище 
има създадена и се поддържа вътрешна интранет 
мрежа, където периодично се публикуват заповеди, 
правилници, документи и нови разпоредби. 
Военни съдилища 
Нямат вътрешни информационни бюлетини. 
Специализирани наказателни съдилища 

Нямат вътрешни информационни бюлетини. 

Успеваемост на прессъбщенията и продължаващи 
тематични публикации 

Базова стойност     

 
Целева стойност 
(%) 30%             

Данни за 
изпълнението (%)               

7. Публикации и излъчвания в печатните и 
електронните медии 

Базова стойност     

 

Целева стойност  
(бр. годишно) 

1900

0             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)   34985   34051       

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             

Достигната аудитория по целеви групи Базова стойност     

 

Целева стойност  (% 

годишно) 40%             

Данни за изпълнението (% 

годишно)             

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             

Отношение на медиите по теми, свързани със 
съдебната система 

Базова стойност 
(индекс на 

отношението)     
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Целева стойност  (% 

подобрение) 1% ↑             

Данни за изпълнението (% 

годишно)             

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             

Репутация на органите на съдебната власт в 
социалните медии 

Базова стойност 
(индекс на 

репутацията)     

 

Целева стойност  (% 

подобрение) 
0.5% 

↑             

Данни за изпълнението (% 

годишно)            

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             

8. Време за реакция при комуникационни/медийни 
кризи 
 
ВКС  

1. Организиран на 06.04.2016 г. по повод на съдебни 
решения протест пред Съдебната палата от родители 
на деца, загинали при пътни инциденти.  
Време за реакция: 20 минути. Председателят на ВКС 
излезе да разговаря с протестиращите, като ги покани 
в кабинета си, за да чуе исканията им. Основният 
акцент в срещата бе свързан с необходимите и 
възможни стъпки по пътя към предотвратяването на 
зачестилите пътнотранспортни произшествия, при 
които загиват невинни хора, както и конкретните 
ангажименти на институциите в тази посока. 
Председателят на ВКС уточни, че може да се говори за 
действия в три направления: законодателни промени, 
чрез които да бъдат възпрени недобросъвестните 
водачи (управляващи автомобили и мотори след 
употреба на алкохол или наркотици, превишаващи 
разрешената скорост и др.); анализиране на 

Базова стойност 
(часове осреднено 

за криза)     

 

Целева стойност 
(часове) 12             

Данни за 
изпълнението 
(часове)     От 1 до 12 часа 

От 20 мин.  
до 12 часа       
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практиката на съда по дела, свързани с такива 
престъпления, и при констатирането на 
противоречива практика – образуване на 
тълкувателно дело във ВКС.  
След края на срещата на журналистите е изпратено 
прессъобщение, което е публикувано и в страницата 
на съда в Интернет. 
По повод на поетия ангажимент е анализирана 
съдебната практика, като е образувано Тълкувателно 
дело № 2/2016 г. (Наказателна колегия) на 19.04.2016 
г. По него е постановено Тълкувателно решение № 
2/22.12.2016 г. 
2. Протест пред Съдебната палата на 29.09.2016 г. по 
повод на първото заседание по Тълкувателно дело № 
2/2016 г. (Гражданска колегия) за приемане на 
тълкувателно решение по въпроса: „В случаите на 
доставяне на топлинна енергия за битови нужди в 
сграда – етажна собственост, прилагат ли се 
разпоредбите на специалния Закон за енергетиката 
или те се дерогират от защитаващата правата на 
потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за 
защита на потребителите (ЗЗП), регламентираща 
непоисканата доставка на стоки или услуги, предвид 
правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи 
по-висока степен на защита на потребителите при 
противоречие между два закона, установено в § 1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за защита на 
потребителите?” (познато в публичното пространство 
като „Делото срещу Топлофикация” ). Протестиращите 
граждани настояват да присъстват в залата по време 
на заседанието. 
Време за реакция: реакцията е изпреварваща, тъй като 
в съда има предварителна информация за 
провеждането на протеста и за исканията на хората. 
Предварително е създадена организация, за да бъде 
осигурена възможност граждани и журналисти да 
наблюдават заседанието по делото до момента, в 
който приключва публичното изслушване на 
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становища. 
Апелативен район – София 

Не са отчетени данни по този индикатор. 
Апелативен район – Велико Търново 

Съдилищата в апелативния район не отчитат наличие 
на комуникационни/медийни кризи през 2016 г., 
поради което не могат да отчетат данни по този 
индикатор.  
Апелативен район – Бургас 

Апелативен съд – Бургас  
Съгласно приетия Кризисен щаб и Правилата за 
реакция медиите се уведомяват максимално бързо за 
позицията на съда. През 2016 г. не е регистрирана 
комуникационна криза.  
ОС – БУРГАС – изпраща се веднага „Право на отговор“ 
при неточност и се публикува на сайта, не е 
регистрирана криза. 
РС – БУРГАС – веднага се реагира с прессъобщение до 
медиите и публикация на сайта, не е регистрирана 
криза. 
РС – КАРНОБАТ – няма регистрирана криза.   
РС – НЕСЕБЪР – няма регистрирана криза. 
РС – ПОМОРИЕ – реагира се незабавно при 
необходимост, не е регистрирана кризисна ситуация. 
ОС – СЛИВЕН – няма данни за  регистрирана криза.  
РС – КОТЕЛ – не е регистрирана криза. 
РС – НОВА ЗАГОРА – не е регистрирана криза. 
ОС – ЯМБОЛ – не е регистрирана криза. 
РС – ТОПОЛОВГРАД – при необходимост адм. 
ръководител осъществява връзки с обществеността. 
Апелативен район – Пловдив  
За АС – ПЛОВДИВ експертът „Връзки с 
обществеността” в ОС – Пловдив осъществява  връзка 
с медиите. 
За ОС – ПЛОВДИВ – до 6 часа.  
За ОС - ПАЗАРДЖИК – Основен принцип при решаване 
на кризисни ситуации е да се действа бързо и 
решително в рамките на деня за преодоляване на 
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проблемите и да се предостави пълна информация за 
взетите мерки и постигнатите резултати. Отношенията 
с медиите е важна част от справянето с негативната 
ситуация. До тях трябва да бъде разпространено 
първото официално изявление от конкретния съд и 
впоследствие да бъде изпращана и последваща 
информация за фактите около настъпилата криза. 
За 2016 г. в съдебния район на ОС - Хасково не са 
отчетени комуникационни (медийни)  кризи. 
Интервалът за реакция при евентуални 
комуникационни (медийни) кризи е определен в 
рамките от 40 работни минути до 1 работен ден, както 
следва:         
- ОС - ХАСКОВО  –  времето за реакция при криза е 
определено в рамките на 40 работни минути;   
-  РС – ХАСКОВО  – времето за реакция при криза е 
определено в рамките на 1 работен час; 
- РС – ДИМИТРОВГРАД  – нямат определено време за 
реакция при евентуална комуникационна (медийна) 
криза; 
- РС – ХАРМАНЛИ –  времето за реакция при криза е 
определено в рамките от 1 работен час до 1 работен 
ден; 
- РС – СВИЛЕНГРАД и РС – ИВАЙЛОВГРАД нямат 
определено време за реакция при евентуална 
комуникационна (медийна) криза. 
За съдебен район ОС – СТАРА ЗАГОРА 
- ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА - съгласно утвърден 
Комуникационен план на Окръжен съд -Стара Загора- 
2 часа; 
- РАЙОНЕН СЪД – РАДНЕВО – отворено писмо. 
Апелативен район – Варна  

За АС – ВАРНА 
АС – Варна има План за действие при кризисни 
ситуации и Екип за действие при извънредни 
ситуации. Времето за реакция, предвидено в Плана е 
до 40 минути (това е необходимото време за 
първоначално събиране и анализиране на 
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информацията). Планът предвижда провеждането на 
последователни и логически свързани действия за 
публично огласяване на информация за настъпилата 
криза, както и за преодоляване на последствията от 
нея. 
За съдебния район на ОС – ВАРНА 
РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА 
Средното време за реакция е около 40 минути по 
отношение установяването на ситуация, разпозната 
като криза, с уведомяване на ръководството на съда. В 
зависимост от  преценката дали да бъде огласена или 
не позиция-отговор от страна на институцията, ВРС 
излиза със становище  в рамките на същия ден или 
приблизително 17- 18 часа по-късно. 
РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ 
В Районен съд – Девня през 2016 г не са възниквали 
комуникационни/медийни кризи.  
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ 
В Районен съд – Провадия през 2016 г не са 
възниквали комуникационни/медийни кризи. 
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА 
Средното време за реакция е около 15 минути от 
уведомяването на административния ръководител за 
кризисна ситуация и взимане на незабавни мерки.  
За съдебния район на ОС-Добрич 
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ 
През 2016 година ОС-Добрич не е попадал в ситуация, 
която да изисква кризисна комуникация. При 
възникване на такава съдът има готовност да реагира 
в рамките на 3 до 15 часа, в зависимост от сложността 
на извънредната ситуация и времето, в което е 
идентифицирана. При поява на криза максимално 
бързо се събира информация за причините, довели до 
нея, анализира се обстановката и се изготвя 
първоначално изявление за медиите, което да се 
огласи от предварително определен кризисен 
говорител. 
РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ 
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През 2016 година не се е налагало РС - Добрич да 
осъществява кризисна комуникация. 
В РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК и РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА 
през 2016 не се е налагало провеждането на кризисна 
комуникация. 
РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА 
В случай на възникнала комуникационна (медийна) 
кризисна ситуация в РС - Генерал Тошево се сформира 
кризисен щаб до 2 часа. Планират се действия за 
справяне с извънредната ситуация, описани в 
Комуникационния план на съда. 
РАЙОНЕН СЪД – ТЕРВЕЛ 
През 2016 година не се налагало РС - Тервел да 
осъществява кризисна комуникация. 
За съдебния район на ОС – ШУМЕН 
В съдилищата от съдебния район на ОС-Шумен през 
2016 г не са възниквали комуникационни/медийни 
кризи. 
За съдебния район на ОС – СИЛИСТРА 
През отчетния период в целия съдебен район на ОС-
Силистра не са възниквали комуникационни/медийни 
кризи. 
За съдебния район на ОС – РАЗГРАД 
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД 
През 2016 година ОС-Разград не е попадал в ситуация, 
която да изисква кризисна комуникация. При 
възникване на такава съдът има готовност да реагира 
в рамките на 3 до 15 часа, в зависимост от сложността 
на извънредната ситуация и времето, в което е 
идентифицирана. При поява на криза би следвало 
максимално бързо да се събере информация за 
причините, довели до нея, да се анализира 
обстановката и да се изготви първоначално изявление 
за медиите, което да се огласи от предварително 
определен кризисен говорител. 
В РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД, РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ 
и РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ през 2016 година не са 
възниквали комуникационни/медийни кризи. 
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За съдебния район на ОС – ТЪРГОВИЩЕ 
Съдилищата от целия съдебен район на ОС-Търговище 
през 2016 година не са попадали в ситуация, която да 
изисква кризисна комуникация. При възникване на 
такава, длъжностните лица имат готовност за анализ 
на фактическата обстановка и изготвяне на 
първоначално изявление. Практиката от минали 
години показва, че в подобни ситуации винаги сме 
получавали квалифицирано професионално 
съдействие от пресслужбата на Апелативен съд – 
Варна. 
Военни съдилища   

Софийски военен съд: В рамките на 24 часа след 
критична публикация на „Правен свят“ магистратите 
от съда изразиха писмено становище по тема с широк 
обществен отзвук. 
Специализирани наказателни съдилища 

Не се отчитат кризисни ситуации. 

9. Нови/обновени уебсайтове на органи на съдебната 
власт 

Базова стойност     

  

Целева стойност  (% 

увеличение) 
10% 

↑             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)    5  21       

Данни за изпълнението (% 

изменение на 2 години)       

10. Честота на обновяване на информацията на 
уебсайтовете на органите на съдебната власт 

Базова стойност 
(дни осреднено)     

  

Целева стойност 
(дни) 15             

Данни за 
изпълнението (дни)     

Някои – 
ежедневно, 
някои – когато 
има 
информационе
н повод,  
други – 
ежеседмично 

Някои – 
ежедневно, 
някои – когато 
има 
информационе
н повод,  
други – 
ежеседмично       
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11. Информационни системи, осигуряващи онлайн 
достъп до информация за граждани и фирми 
 
Справки по дела в електронната страница и 
връзка с централния уеб базиран интерфейс за 
публикуване на съдебните актове във ВСС отчитат 
съдилищата. 
В шест съдилища пилотно се прилагат Правилата за 
достъп до електронни съдебни дела в Единния портал 
за електронно правосъдие на ВСС. 
Съдилищата отчитат общо  46 бр. такива системи. 

Базова стойност 
(бр.)     

  

Целева стойност  (% 

увеличение) 5% ↑             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)    9  46       

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             

Подобрение на нагласите и отношението на широката 
общественост към органите на съдебната власт 

Базова стойност (%)     

 

Целева стойност  (% 

подобрение) 1% ↑             

Данни за изпълнението (% 

годишно)             

Данни за изпълнението (% 

изменение спрямо 

предходен период)             

12. Събития и инициативи, насочени към гражданите 
 
Забележка: От попълнените данни в отчетите по 
апелативни райони става ясно, че голяма част от 
отчетените дейности се дублират с тези по индикатора 
„Информационни кампании, насочени към 
повишаване на осведомеността и правната култура”, 
като съществува колебание коя дейност по кой 
индикатор да бъде отчетена. Трябва да се обсъди 
възможността двата индикатора да бъдат обединени 
в един, за да се получава коректна информация. 
 
Общо: 311 бр. 

ВКС – 4 бр. 

В периода 12-14.02.2016 г. ВКС в партньорство със 
Сдружението за международни състезания по право 
организира провеждането в Съдебната палата на 
годишните национални кръгове на най-голямото 

Базова стойност     

 

Целева стойност 1 
(бр. годишно) 6             

Целева стойност 2 
(% 

удовлетвореност) 50%             

Данни за изпълнението (бр. 

годишно)   249  311       

Данни за изпълнението (% 

удовлетвореност)             
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международно състезание по право в света Philip C. 
Jessup Moot Court Competition. Съдии в състезанието 
са редица уважавани български юристи и академици, 
както и чуждестранни лектори и съдии. В рамките на 
форума българските студенти по право получават и 
възможността да пледират в автентичната атмосфера 
на Съдебната палата, обогатявайки своята правна 
култура и усъвършенствайки най-важните устни и 
писмени качества, които един юрист трябва да 
притежава. 
На 15.05.2016 г. ВКС в партньорство с Кръжока по 
гражданско и търговско право към Юридическия 
факултет на Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски” организира ежегодното Национално 
състезание по решаване на казуси в областта на 
гражданското и търговското право. В състезанието 
взеха участие отбори от всички български 
университети, а журито се състоеше от доказали се 
български юристи от държавните и арбитражните 
съдилища, юридическите факултети и адвокатските 
кантори. 
В периода 5-6.11.2016 г. и 12-13.11.2016 г. ВКС в 
партньорство със Сдружението за международни 
състезания по право организира първия в България 
уъркшоп, посветен на международни състезания по 
право. Събитието бе отворено за студентите от 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, 
Университета за национално и световно стопанство и 
Нов български университет, като в рамките на четири 
дни студентите имаха възможност да се упражняват в 
анализирането на правни проблеми, разработването 
на писмени защити и устно презентиране на 
аргументи. Лектори бяха бивши състезатели и 
треньори в най-големите и престижни състезания по 
право в света. 
Ден на отворени врати – 17.09.2016 г. 
Ученици от столичното 20-то основно училище „Тодор 
Минков”, придружавани от учители и родители, 
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разгледаха Съдебната палата в София, като се 
запознаха с историята на сградата, която е паметник 
на културата. Децата разгледаха Конферентната зала и 
бяха впечатлени от зала № 15 „Тържествена”, в която 
е емблематичната мозайка „Темида” – дело на 
художника Иван Пенков, сътворил и стъклописите в 
Съдебната палата в Русе и проектирал стъклописа 
„Темида” в Министерството на правосъдието. 
Учениците научиха кои съдилища и прокуратури са 
настанени в Съдебната палата, къде в една съдебна 
зала са местата на съдиите, прокурорите, страните по 
делата, адвокатите и свидетелите. Децата питаха дали 
те могат да водят дела срещу възрастни или срещу 
свои съученици, като си пожелаха никога да не им се 
налага да бъдат съдени, а да влизат в съдебна зала 
само ако бъдещата им професия е свързана със 
съдебната система.  
Апелативен район – София – 117 бр. 

Апелативен район – Велико Търново – 46 бр.  

1. 26 съдилища (всички) в апелативния район са 
провели „Дни на отворените врати” през 2016 г.  
17 броя от тях са предоставили информация относно 
броя участници в тях (основно ученици и студенти), 
както следва:  
АС, ОС И РС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО (съвместно проведен): 
150 души.  
ОС – ГАБРОВО: 85 души.  
ОС – РУСЕ: 70 души.  
РС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА: 60 души.  
РС – ЕЛЕНА: 40 души.  
РС – СВИЩОВ: 80 души.  
РС – ПАВЛИКЕНИ: 150 души.   
РС – РУСЕ: 30 души.  
РС – СЕВЛИЕВО: 50 души.  
РС – ТРЯВНА: 30 души.  
РС – ДРЯНОВО: 35 души.  
РС – КНЕЖА: 28 души.  
РС – ЛОВЕЧ: 40 души. 
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РС – ТРОЯН: 60 души. 
РС – ТЕТЕВЕН: 11 души. 
Останалите съдилища от апелативния район не са 
предоставили данни относно броя посетители.  
2. Приемни дни на председателите на съдилища 
Шест съдилища от апелативния район са отбелязали, 
че председателите им имат приемни дни за граждани, 
като през 2016 г. са проведени срещи както следва:  
АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 5 срещи.  
ОС – ГАБРОВО: 3 срещи.  
РС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА: 7 срещи.  
РС – ДРЯНОВО: 2 срещи.  
РС – ПАВЛИКЕНИ: Не са провеждани, поради липса на 
интерес от гражданите.  
РС – СВИЩОВ: 4 срещи.  
3. Организирани посещения в съда, извън дните на 
отворени врати и Образователната програма 
Две съдилища отбелязват посещения на ученици и 
студенти през 2016 г., в мероприятия, извън дните на 
отворени врати и образователната програма.  
ОС – ГАБРОВО:  22 души. 
ОС-РУСЕ: 30 души. 
4. Други 
От РС – ЧЕРВЕН БРЯГ отбелязват участието си в две 
благотворителни кампании. 
Апелативен район – Бургас – 37 бр. 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС – 5 бр. 
- Дискусия с участието на журналисти, общественици, 
преподаватели, граждани по повод изработването на 
Антикорупционна стратегия на Апелативен съд – 
Бургас, 03.02.2016 г.  
- Брифинг по повод отчета за дейността на съда през 
2015 г. 
- Ден на отворените врати – 14.04.2016 г. 
- Брифинг по повод новите е-услуги, които предлага 
институцията за граждани и потребители – 2 бр. 
- Изложба на живопис на бивш апелативен съдия по 
повод празника на града – 01.12.2016 г.  
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ОС – БУРГАС – 6 бр. 
- Ден на отворените врати – април 2016 г.  
- Церемония по встъпване в длъжност на съдии – 
април 2016 г. 
- Детски празник на 01.06 в Съдебната палата. 
- Грамота на ученичка за есе в конкурса на ВСС – 
01.06.2016 г. 
- Конференция „ Контрабанда на хора – национално и 
транснационално престъпление “ – 03.04.2016 г. 
- Изложба „Съдът в детските очи“ – 30.11.2016 г.  
РС – БУРГАС – 5 бр.  
- Ден на отворени врати“, 14.04.2016 г.  
- Тържествена церемония по встъпване в длъжност на 
съдия в РС – Малко Търново, в Съдебната палата на гр. 
Бургас на 22.04.2016 г. 
- Детски празник и посещение на ученици в Съдебната 
палата на 01.06.2016 г. 
- Конференция „Контрабандата на хора – национално 
и транснационално престъпление“ с ОС – Бургас.  
- Откриване на изложба на тема: „Съдът в детските 
очи и мечти“ в Съдебната палата с ОС – Бургас.  
РС – КАРНОБАТ – 2 бр. 
- Ден на отворените врати – 18.04.2016 г. 
- Образователна програма на ВСС – курс лекции в СОУ 
„Христо Ботев“.  
РС – НЕСЕБЪР – 9 БР. 
- Образователна програма на ВСС  
- Участие в среща-дискусия с деца от ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” – с. Равда, по случай Деня на безопасен 
интернет. 
- Посещение в Затвора – Бургас от ученици от СОУ „Л. 
Каравелов” – Несебър – 24.03.2016 г. 
- Посещение в Затвора – Бургас от ученици от ПГТ 
„Иван Вазов” – Слънчев бряг – 29.03.2016 г. 
- Ден на отворените врати. Симулиран наказателен 
процес на тема с участието на ученици от 10 клас на 
СОУ „Л. Каравелов” – Несебър – 01.06.2016 г. 
- Конкурс за детска рисунка на тема „Къщичката на 
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съдиите” с участието на ученици от І – ІІІ клас от 
Община Несебър. 
- Конкурс за есе на тема „Защо трябва да имаме 
закони?” с участието на ученици от VІ до VІІ клас от 
Община Несебър. 
Конкурс за есе на тема „Ако аз съм съдия какво ще 
направя, за да повиша доверието на гражданите в 
съдебната система” с участието на ученици от VІІІ – ХІІ 
клас от Община Несебър. 
Изложба на рисунки от конкурса за детска рисунка в 
сградата на Районен съд – Несебър по инициатива на 
председателя на съда. 
РС – ПОМОРИЕ – 1 бр. 
Ден на отворените врати. 
ОС – СЛИВЕН – 2 бр. 
Ден на отворени врати – 16.04.2016 г. 
Образователна програма  на ВСС. 
РС – КОТЕЛ – 1 бр. 
Ден на отворените врати – 13.05.2016 г.  
РС – НОВА ЗАГОРА – 1 бр. 
Ден на отворени врати – 01.04.2016 г. 
ОС – ЯМБОЛ – 3 бр. 
Ден на отворени врати – 15.04.2016 г. 
Образователна програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” с учениците от 10 „а” клас 
на Гимназия „Васил Левски” – Ямбол. 
Споразумение за сътрудничество с Читалище „Умение 
- 2003” – Ямбол по превенция на престъпността срещу 
брака, семейството и младежта и подобряване 
взаимодействието с гражданското общество в рамките 
на проект „Дъга за нашите деца”, реализиран от 
Читалище „Умение - 2003” – Ямбол, благодарение на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи” 
по програма „Дъга 2015 – 2017г.”. 
РС – ТОПОЛОВГРАД – 2 бр. 
Дни на отворени врати на 17.03.2017 г. и на 21.04.2017 
г. 
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Апелативен район – Пловдив – 36 бр. 

АС – ПЛОВДИВ 
1. „Ден на отворени врати“ – 15.04.2016: Фотоконкурс 
„Темида отблизо“  с участие на журналисти и студенти 
от АМТИИ, специалност „Графичен дизайн и 
фотография“, възстановка по наказателно дело с 
участие на студенти от ЮФ на ПУ и гости ученици от 
Професионалната гимназия по туризъм и ОУ „Христо Г. 
Данов“; 
- проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  на 
25.02.2016 с ученици от 9 „з” клас на Езикова гимназия 
„Пловдив“; 
2. Проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  
на 23.03.2016 с ученици от 4 „а“ и 4 „б“ клас на СОУ 
„Христо Г. Данов“; 
3. Проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  
на 16.06.2016 с ученици от 10 „ж” клас на Езикова 
гимназия „Пловдив“; 
4. Проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  
на 08.12.2016 с ученици от 3 „а” клас на ОУ „Княз 
Александър Първи“. 
Съдебен район ОС – ПЛОВДИВ 
ОС – Пловдив, РС – Пловдив, РС – Асеновград, РС – 
Карлово и РС – Първомай – Ден на отворени врати. 
Съдебен район ОС – ПАЗАРДЖИК 
Проведени са „Дни на отворени врати“, както следва: 
1. ОС – Пазарджик и РС – Пазарджик осъществиха 
съвместно инициативата. На 22 април ученици от X-ти 
клас на Гимназия „Иван Аксаков“ – гр. Пазарджик, 
взеха участие в лекция на тема „Съдебни процедури с 
участие на деца и правата на децата в тези процедури, 
органи, които могат да им предложат подкрепа и 
защита“, която ще бъде представена от съдия 
Николинка Цветкова и прокурор Димитрия Ганчева. 
Провеждането на „Дни на отворени врати“ е насочено 
към популяризиране дейността на съда. Целта е 
повишаване правната култура на гражданите и 
младите хора и постигане на по-добра информираност 
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относно работата на институцията. 
2. РС – Велинград – 7 октомври. 
3. РС – Пещера – 21 април. 
4. РС – Панагюрище – 19 април. 
Съдебен район ОС – ХАСКОВО 
17 броя, от които: 
- проведен Ден на отворените врати в съдилищата от 
съдебния район на ОС – Хасково – 6 бр.; 
- във връзка с Ден на отворените врати в Съдебна 
палата – Хасково, представена театрална постановка 
„Роза върху лед” от театрална група „Арлекин” – 
Хасково и гости – ученици от математическа и езикова 
гимназии, както и представители на местната комисия 
за БППМН – Хасково – 1 бр.; 
- пилотна програма „Съдебна власт – информиран 
избор и гражданско доверие” – 1 бр.; 
- изнесени лекции от съдии, прокурори и следователи, 
на различни теми, пред ученици от ПМГ „Акад. Боян 
Петканчин” – Хасково – 5 бр.; 
- посещение в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Хасково, за изнасяне на лекции по 
демокрация и европейско право от доцент Улрике 
Шулц от университета Ферн в Хаген – 1 бр.; 
- сключено споразумение с РС – Хасково за работа на 
доброволци от Младежки център – Хасково – 1 бр.; 
- посещение на доброволци от Младежки център – 
Хасково в РС – Хасково – 1 бр.; 
- включване на РС – Свиленград в образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури” на ВСС и МОН през учебната 2016/2017 
г. – 1 бр. 
Съдебен район ОС – СМОЛЯН 
Публикуване и редовно актуализиране на 
информация в интернет страниците на съдилищата; 
Провеждане на „Ден на отворените врати”; Участие в 
образователната програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие”. 



52 

 

Съдебен район ОС – КЪРДЖАЛИ 
Ден на отворените врати, проведено мероприятие в 
ОС – Кърджали и РС от съд. район. 
Съдебен район ОС – СТАРА ЗАГОРА 
Районен съд – Стара Загора – проведен „Ден на 
отворените врати” за запознаване на гражданите със 
службите на съда, работата на деловодства, архив, 
регистратура, секретари. Обучение с ученици от 
Търговската гимназия в града. 
Апелативен район – Варна – 66 бр. 

Събития и инициативи, насочени към гражданите: 
1. За АС – Варна – 5: 
- АС – Варна поддържа интернет страница, 
www.appealcourt-varna.org, която е източник на широк 
спектър от информация за гражданите за работата на 
администрацията, за услугите на съда, за електронния 
достъп до съдебни дела за целия апелативен район, за 
актовете на съдебните състави, насрочените съдебни 
заседания, обявените конкурси за заемане на 
вакантни места, образци на документи,  актуални 
събития, прессъобщения и други. 
- АС – Варна поддържа своя страница в социалната 
мрежа Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000741145
4486 
Присъствието на съда в социалната мрежа е още един 
източник за предоставяне на широк спектър от 
информация към обществеността, за активен, открит и 
честен диалог с потребителите на съдебна 
информация, за популяризиране на дейността на 
институцията, на образователните и социалните 
инициативи. 
- април 2016 година – Ден на отворени врати за 
Апелативен регион Варна – с участието на студенти от  
Икономически университет Варна и ВСУ „Ч. Храбър”, 
симулиран граждански процес и с дискусия „За 
мястото на професионалистите в правното 
образование”. 
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- октомври 2016 година АС –Варна подписа  
Меморандум за сътрудничество и партньорство 
между Апелативен съд Варна, Икономически 
университет и ВСУ”Ч.Храбър” за гражданско 
наблюдение върху всички категории дела, 
разглеждани в Апелативен съд Варна. Целта му е да се 
създадат условия за повишаване на обществената 
осведоменост относно съдебните процедури, което 
ще позволи повече доверие в правораздаването. 
Наблюдението се осъществява с ресурса на студентите 
и по специално изработена Методика чрез 
универсални карти за наблюдение на следните 
показатели : 
- Публичност и прозрачност на съдебните процедури; 
- Разбираемост на съдебните процедури; 
- Етично поведение на магистратите; 
- Достъпност до съдебната среда; 
- Ефективност на електронните услуги. 
- декември 2016 година АС – Варна подписа 
Меморандум за сътрудничество и партньорство със 
Школа по изобразително изкуство за талантливи деца 
и младежи в неравностойно положение „ДЕДАЛ“. 
Целта - Институционална подкрепа на цялостната 
дейност на Школата по изобразително изкуство за 
талантливи деца и младежи в неравностойно 
положение, подготвяни безвъзмездно от 
професионални художници и артисти. 
- Разширяване на възможностите за презентиране 
произведенията на младите автори в институционална 
среда. 
- Засилване на институционалната отговорност на 
Апелативен съд – Варна към социални дейности и 
програми за подкрепа на младите хора. 
- Съвместно сътрудничество при подготовката, 
планирането и организирането на постоянна 
експозиционна площ в сградата на Апелативен съд - 
Варна, за представяне на произведения на младите 
автори от Школата. 
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- Декември 2016 година (8-ми и 15-ти) Дни на 
отворени врати – „Час по правосъдие“ с ученици от 12-
ти класове (абитуриенти) на МГ във Варна – как работи 
съдебната система в България, кои са органите на 
съдебната власт, какво работи съдията. 
2. За съдебния район на ОС – Варна – 12: 
РАЙОНЕН СЪД ВАРНА - 7 
РС – Варна е пилотен съд със специализирани съдебни 
състави за работа с деца в проект „Укрепване на 
правния и институционален капацитет на съдебната 
система в областта на младежкото правосъдие“, 
изпълняван от МП с финансовата подкрепа на 
Българо-швейцарска програма за сътрудничество; 
Партньорство на ВРС с Адвокатска колегия – Варна, 
Център за разрешаване на спорове – София, Център за 
обучение на медиатори „Итера академи“ – Варна, НПО 
и университетски организации за провеждане на 
съвместни инициативи по популяризиране на 
способите на медиацията. 
Организиране и провеждане в РС – Варна на Дни на 
отворените врати, два поредни дни – на 14 и 
15.04.2016 г.; 
Петъчни открити срещи в съдебна зала на правна 
тематика – 6 проведени;  
Включване на 12 магистрати от ВРС доброволно и 
безвъзмездно в образователната програма на ВСС и 
МОН през учебната 2015/16 г., с  представяне на 
правни теми пред възпитаници на ПГИ „Д-р Ив. 
Богоров“ и ВТГ „Г. С. Раковски“. През настоящата 
учебна 2016/17 г. съдии продължават работа по 
програмата с колектива на училището-партньор СУ 
„Св. Климент Охридски“.  
18 съдии от ВРС са лектори по наказателни и 
граждански дела в съвместната регионална 
образователна инициатива между ВРС, ВОС и РУО „Час 
по правосъдие“; Обхванати през учебната 2015/16 г. са 
14 учебни заведения, а през настоящата 2016/17 г. са 
включени общо 40 училища във Варна, разпределени 
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съответно по 20 за всяко от двете съдилища.  
Участие в инициативата „Мениджър за един ден“ на 
17.11.2016 г.; 
Провеждане на благотворителни кампании в съда в 
помощ на деца и семейства в риск – 3 бр.;  
Участие на съда в партньорски инициативи на 
граждански организации от НПО-сектора. 
РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ и  РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ: 
Не са организирани събития или инициативи, 
насочени към гражданите 
ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА - 5: 
- За откриването на Синя стая за щадящо изслушване 
на малолетни и непълнолетни във Варна беше 
направена информационна кампания и официално 
откриване в присъствието на зам.-министъра на 
правосъдието Виргиния Мичева. Тя се срещна със 
съдии от ВРС и ВОС, с които обсъди реформата, 
свързана с детското правосъдие. 
- За популяризирането на Центъра по медиация беше 
проведена информационна кампания, която 
продължи през цялата година. Кулминацията беше по 
време на Деня на медиацията по повод 1 година от 
откриването на Центъра, съвместно с център за 
обучения на медиатори „Итера академи“- Варна и 
Център за разрешаване на спорове- София. 
Официалното събитие събра на едно място 
представители на органите на съдебната власт, 
адвокатското съсловие, Община Варна, Общинския 
съвет, Областната управа, Регионалното управление 
по образованието, университетската общност и 
бизнеса. 
- три благотворителни събития с различни каузи. На 
едно от тях Окръжен съд беше само домакин – в 
подкрепа на каузата на "Делфините - PTPI"  и 
Фондация "Деца на Балканите", които ще използват 
средствата от продажбата на ръчно изработени 
коледни картички за закупуване на медицинско 
оборудване за деца и новородени с увреждания и 
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хронични заболявания от Дома за медико-социални 
грижи за деца, гр. Варна. В навечерието на Великден и 
на Коледа бяха събрани общо 880 лева от продажба 
на сувенири, изработени от магистрати и съдебни 
служители, които ще бъдат дарени на Детската 
клиника по клинична хематология и онкология към 
Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение "Св. Марина" ЕАД - Варна. 
3. За съдебния район на ОС-Добрич - 9: 
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ - 1: 
16 април 2016 – Ден на отворените врати. Съдебната 
палата беше посетена от ученици от гимназиален курс 
на две добрички СОУ, които бяха запознати със 
структурата и функциите на съдебната система в 
България, както и с възможността да защитят правата 
си чрез съдебните институции.  
Пред младежите беше представена и лекция на тема 
„Трафик на хора“. През целия ден на видеоекран в 
сградата на съда се излъчваше презентация за 
структурата на съдебната система. 
РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ – 4 : 
РС – Добрич поддържа електронна страница, която е 
източник на информация за гражданите за работата на 
администрацията и услугите на съда, актуални 
събития, актовете на съдебните състави, насрочените 
съдебни заседания, обявените конкурси за заемане на 
вакантни места, образци на документи и други. 
Специален раздел е предназначен за обратна връзка с 
потребителите на услуги. В сайта на съда, се публикува 
и годишният доклад за дейността на РС- Добрич. 
За създаване на пълно електронно досие на съдебните 
дела, целящ повишаване на прозрачността и 
осигуряване на възможност за отдалечен достъп до 
съдебните документи по делата, бяха извършени 
следните дейности: 
- частична подмяна на компютърната и периферната 
техника; 
- издадени вътрешни актове, целящи надграждане на 
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създадената система за поддържане на електронни 
досиета на съдебните дела; 
- Април 2016 г. а „Ден на отворените врати“ РС – 
Добрич реализира приетите за основни насоки на 
своята дейност цели – публичност на работата на съда, 
подходящо и достъпно осведомяване за 
предоставяните административни услуги, както и 
информиране на обществото за дейността му. 
Гражданите посетиха Съдебната палата, за да се 
запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят 
службите, съдебните зали, както и да се запознаят с 
възможностите за предоставяне на административни 
услуги и информация. 
- РС – Добрич участва в Образователна програма  
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и 
МОН. За учебната 2015/2016 година в програмата 
взеха участие ученици от ХГ „Свети свети Кирил и 
Методий”, ФСГ„Васил Левски” и  СОУ„Климент 
Охридски”, а за текущата 2016/2017 учебна година РС 
– Добрич провежда предвидените инициативи в 
партньорство с ЕГ ”Гео Милев” – Добрич, ПМГ „Иван 
Вазов” – Добрич, ФСГ „Васил Левски” – Добрич и СУ 
„Климент Охридски” - Добрич. 
Предприетите през 2016г. мерки за подобряване на 
общественото доверие в съда чрез предоставяне на 
компетентни и бързи услуги на гражданите и 
улесняване на достъпа им до съда са следните: 
- предоставяне на възможност за заплащане на 
дължимите държавни такси чрез ПОС-терминални 
устройства, инсталирани в деловодствата към 
Наказателно отделение, Гражданско отделение и 
държавните съдебни изпълнители; 
- обособяване и обзавеждане на място за четене на 
дела в деловодството към държавните съдебни 
изпълнители и в служба „Архив“; 
- обзавеждане на място за запознаване със съдебните 
дела в деловодството към Наказателно отделение; 
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- обзавеждане на нова съдебна зала; 
- обособяване на помещение за съдебните 
заседатели; 
- актуализиране на информационните табели и табла. 
РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК - 2: 
На първият етаж в сградата на съда са поставени 
информационни табла с необходимите бланки, с 
което се цели ориентирането и улеснението на 
гражданите при посещения в съответните служби на 
съда и подаване на необходимите заявления до 
органа на съдебната власт.  
Поставен е информационен дисплей, на които тече 
информация за потребителските услуги в Районен съд 
- Балчик, с цел осигуряване на по-бърз и ефективен 
достъп до информация. 
РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА: 
Няма организирани събития и инициативи, насочени 
към гражданите. 
РАЙОНЕН СЪД – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – 2: 
- през април и ноември 2016 – Дни на отворени врати. 
 Веднъж месечно в местния вестник излиза 
информация за съдебните актове по приключили дела 
и актуална информация за съда. 
РАЙОНЕН СЪД – ТЕРВЕЛ 
Няма организирани събития и инициативи, насочени 
към гражданите. 
4. За съдебния район на ОС – Шумен – 14: 
ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН – 7: 
-  Съдът участва с 2-ма съдии в Образователната 
програма  „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ на ВСС и МОН. Изготвен е график и са 
осъществени 6 лекции на съдиите сред ученици от 
СОУ “Йоан Екзарх Български”. 
-  Април 2016 г. – „Ден на отворените врати“.  
РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – 7: 
-  Април 2016 г. – „Ден на отворените врати“.  
- 1 съдия от РС – В. Преслав е лектор в 
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Образователната програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“ на ВСС и МОН. По график са 
осъществени 6 лекции сред ученици от график и са 
осъществени 6 лекции на съдиите сред ученици от 
СОУ "Черноризец Храбър". 
За РС – Шумен и РС – Нови пазар не са постъпили 
данни.  
5. За съдебния район на ОС – Силистра - 4: 
- Дни на отворените врати – 3 броя - в ОС – Силистра, 
РС – Дулово и РС – Силистра проведен „Ден на 
отворените врати“. 
- По инициатива на РС – Дулово е организирана среща 
с ученици, участници от Детска полицейска академия. 
6. За съдебния район на ОС – Разград: 
ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД – 4: 
1. 14 и 15 април 2016 г. - Ден на отворените врати. 
Съдебната палата беше посетена от ученици до осми 
клас на две училища, които бяха запознати със 
структурата и функциите на съдебната система в 
България, както и с възможността да защитят правата 
си чрез съдебните институции. Съда беше посетен от 
23 пенсионери, които се срещнаха с наказателен съди 
.  
2. Конкурс за ученическо есе на тема „Моите права“. 
Резултатите и наградите връчени в Деня на Отворени 
врати. 
3. Проведен симулативен съдебен процес „Дартанян 
срещу народа” с ученици от ГПЧЕ.  
В РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ и 
РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ общо – 12: 
РС – Разград поддържа електронна страница, която е 
източник на информация за гражданите, свързана с 
работата на администрацията и услугите на съда. 
Специален раздел е предназначен за обратна връзка с 
потребителите на услуги. В сайта на съда е публикуван 
и годишният доклад за дейността на РС – Разград. 
За практическото изпълнение на приоритета на 



60 

 

ръководството на съда за създаване на пълно 
електронно досие на съдебните дела, целящ 
повишаване на прозрачността и осигуряване на 
възможност за отдалечен достъп до съдебните 
документи по делата, бяха извършени следните 
дейности: 
- частична подмяна на компютърната и периферната 
техника; 
- издадени вътрешни актове, целящи надграждане на 
създадената система за поддържане на електронни 
досиета на съдебните дела; 
- проведено локално обучение на съдебните 
служители, с оглед постигане на пълна 
взаимозаменяемост при правилното създаване на 
електронни досиета на съдебните дела. 
Чрез ежегодната си инициатива „Ден на отворените 
врати“ РС Разград, реализира приетите за основни 
насоки на своята дейност цели – публичност на 
работата на съда, подходящо и достъпно 
осведомяване за предоставяните административни 
услуги, както и информиране на обществото за 
дейността му.  
7. За съдебния район на ОС – Търговище – 6: 
ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ – 3: 
1. Ежедневно на сайта на съда се актуализира 
информацията за насрочените съдебни заседания и се 
публикуват съдебните актове по свършените дела. 
2. Април 2016 – „Ден на отворените врати”. Съдебната 
палата беше посетена от ученици от горен курс Първо 
СОУ „Свети Седмочисленици”, които бяха запознати 
със структурата и функциите на съдебната система. 
3. Подготвен и организиран симулативен съдебен 
процес с помощта на съдии и прокурори. 
В РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ, РАЙОНЕН СЪД – 
ПОПОВО, РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ – 3: 
Април 2016 – организиран и проведен Ден на 
отворените врати с участието на ученици от СОУ в 
общините. 
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Военни съдилища – 4 бр. 

Денят на отворените врати във Военно-апелативния 
съд се проведе на 20 октомври 2016 г. 
За четвърта поредна година Софийският военен съд 
успешно реализира инициативата „Ден на отворените 
врати“, който се проведе на 19 април 2016 г. с 
активното участие на ученици от 18 СОУ „Уилям 
Гладстон“, гр. София. Целта на събитието е принос за 
създаване на обективна и вярна представа в 
обществото за дейността на съдебната власт и 
ефективността на военно-правораздавателната 
система, зависима от доверието и съпричастността на 
младите хора към правораздавателните институции в 
страната. В пълен обем се изпълни основната задача 
на деня на отворените врати в съда за повишаване 
правната култура на подрастващото поколение и 
доверието им в съдебната власт, включително 
постигане на по-добра информираност за работата на 
съдебната система, изграждане на позитивно мнение 
за българското правосъдие и утвърждаване на 
страната като правова държава. Учениците се 
запознаха със спецификата на работата на военните 
магистрати и съдебните служители, статута на съдиите 
в съда, военните им звания, спецификата във вида и 
характера на разглежданите от СВС дела, произтичаща 
от специалната подсъдност на съда. Разяснени бяха 
основните принципи при осъществяването на 
правораздавателната дейност по наказателни дела, 
подготвителни действия на съда за разглеждане на 
делата, централното място на съдебната фаза и 
процесуалната роля на участниците в съдебния 
процес. Посредством мултимедиен проектор 
посетителите получиха възможността да присъстват на 
публично разпределение на новопостъпилите 
съдебни дела чрез използване на програмен продукт 
на принципа на случайния подбор. Постигна се целта 
на демонстрацията, като учениците се запознаха за 
реда и начина, по който делата се разпределят на 
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съдиите за проучване и решаване с оглед повишаване 
доверието на обществото към съдебната власт. 
На 22.04.2016 г. във Военен съд – Пловдив е проведен 
Ден на отворените врати.  
През месец април 2016 година във Военен съд – 
Сливен е проведен Ден на отворените врати.  
Специализирани наказателни съдилища – 1 бр. 

АСНС – 1 брой „Ден на отворените врати в АСНС“. 
СНС – ежеседмични публикации в сайта на съда на 
календар на съдебните заседания. 

13. Информационни кампании, насочени към 
повишаване на осведомеността и правната култура 
 
Общо: 270 бр.  

ВКС – 4 бр. 

12-14.02.2016 г. – ВКС в партньорство със Сдружението 
за международни състезания по право организира 
провеждането в Съдебната палата на годишните 
национални кръгове на най-голямото международно 
състезание по право в света Philip C. Jessup Moot Court 
Competition.  
15.05.2016 г. – ВКС в партньорство с Кръжока по 
гражданско и търговско право към Юридическия 
факултет на Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски” организира ежегодното Национално 
състезание по решаване на казуси в областта на 
гражданското и търговското право.  
5-6.11.2016 г. и 12-13.11.2016 г. – ВКС в партньорство 
със Сдружението за международни състезания по 
право организира първия в България уъркшоп, 
посветен на международни състезания по право.  
Ден на отворени врати – 17.09.2016 г. 
Апелативен район – София – 43 бр. 

Апелативен район – Велико Търново – 31 бр.  

1. Образователна програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” – участие в програмата през 
изминалата година отбелязват 19 от 26-те съдилища в 

Базова стойност     

 

Целева стойност 
(бр. кампании) 4             

Данни за изпълнението (бр. 
кампании)   117   270       
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апелативния район, като 14 от тях са предоставили 
информация за обхванатия брой ученици, както 
следва:  
ОС – Велико Търново: 300 ученици;  
ОС – Ловеч и РС – Ловеч: 80 ученици; 
ОС – Габрово: 150 ученици; 
ОС – Русе: 100 ученици; 
РС- Велико Търново: 250 ученици;  
РС – Горна Оряховица: 170 ученици; 
РС – Елена: 150 ученици;  
РС – Свищов: 50 ученици; 
РС – Павликени: 70 ученици;  
РС – Плевен: 30 ученици;  
РС – Левски: 30 ученици; 
РС – Троян: 75 ученици; 
РС – Тетевен: 25 ученици. 
2. Проведени обучения за съдебни заседатели: 5 
съдилища от апелативния район отчитат проведени 
обучения за съдебни заседатели през 2016 г. както 
следва:  
ОС – Русе: 60 обучени заседатели;  
РС – Горна Оряховица: 20 обучени заседатели;  
РС – Павликени: 14 обучени заседатели;   
РС – Луковит: 13 обучени заседатели;  
РС – Бяла: не са посочили брой.  
3. Проведени обучения съвместно с местната власт за 
връчване на призовки: две съдилища от апелативния 
район са посочили провеждане на подобни обучения 
през 2016 г. – РС – Ловеч и РС – Бяла.   
4. Проведени симулативни процеси по право: три 
съдилища са отчели провеждане на симулативни 
процеси по право:  
ОС – Габрово са провели един 1 процес с участието на 
13 души;  
ОС – Русе са провели 3 процеса (два наказателни и 
един граждански) с участието на 85 души; 
РС – Велико Търново са провели 1 процес с участието 
на 30 души.  
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В съдилищата в апелативния район не са провеждани 
информационни кампании, ориентирани към някакъв 
специфичен, конкретен проблем, свързан със 
съдебната власт, в смисъла, в който типично се влага в 
понятието „информационна кампания”. Много от 
съдилищата са посочили наличието на различни 
информационни рубрики на сайтовете си, съдържащи 
полезна информация за гражданите, но няма 
методика, по която тя да бъде обобщена в този отчет.  
Апелативен район – Бургас – 34 бр. 

Апелативен съд – Бургас – 1 бр. 
- Ден на отворените врати – 14.04.2016 г.  
ОС – Бургас – 3 бр. 
- Реализиране на образователна програма – лекции 
пред ученици от 7 училища. 
- Образователна викторина – състезание – 29.06.2016 
г.  
- Лекция на тема „Превенция срещу употребата на 
наркотични вещества“, посветена на 1.12 Световен 
ден за борба със СПИН. 
РС – Бургас – 9 бр.   
- Посещение на студенти от Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров“ с лекция за запознаване със 
структурата и организацията на работа, един 
магистрат, разглеждащ наказателни дела и един 
магистрат, разглеждащ граждански дела. 
- Програма за стажуване на студенти от специалност 
„Право“ в БСУ, участници в Правната клиника, които 
посещават целогодишно съда, съгласно утвърден 
график.  
- Лекция на тема „Валутни и митнически 
престъпления“ за ученици от Търговска гимназия.  
- Образователна програма на ВСС за учебната 2015-
2016 г., изпълнявана в три бургаски училища.  
-  Образователна викторина – състезание между 
ученици от 5 гимназии.  
- Участие на двама магистрати и съдебния 
администратор във форума „Партньорство в 
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практическото обучение на студенти“, организиран от 
Факултета по обществени науки на Университет 
„Проф.д-р Асен Златаров“. 
-Работна среща с медиатори 02.11.2016 г. 
- Лекция пред ученици на тема: „Превенция срещу 
употреба на наркотични вещества” – 01.12 – Световен 
ден за борба със СПИН. 
 РС – Карнобат – 2 бр. 
- Ден на отворените врати – 18.04.16 г. 
- Образователна програма на ВСС – курс лекции в СОУ 
„Христо Ботев“. 
РС – Несебър – 9 бр. 
1. Образователна програма на ВСС  
2. Участие в среща-дискусия с деца от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” – с. Равда, по случай Деня на 
безопасен интернет. 
3. Посещение в Затвора – Бургас от ученици от СОУ „Л. 
Каравелов” – Несебър – 24.03.2016 г. 
4. Посещение в Затвора – Бургас от ученици от ПГТ 
„Иван Вазов” – Слънчев бряг – 29.03.2016 г. 
5. Ден на отворените врати. Симулиран наказателен 
процес на тема „Наркотикът – въпрос на свободен 
избор или лесен начин да загубиш свободата си” с 
участието на ученици от 10 клас на СОУ „Л. Каравелов” 
– Несебър – 01.06.2016 г. 
6. Конкурс за детска рисунка на тема „Къщичката на 
съдиите” с участието на ученици от І – ІІІ клас от 
Община Несебър. 
7. Конкурс за есе на тема „Защо трябва да имаме 
закони?” с участието на ученици от VІ до VІІ клас от 
Община Несебър. 
8. Конкурс за есе на тема „Ако аз съм съдия какво ще 
направя, за да повиша доверието на гражданите в 
съдебната система” с участието на ученици от VІІІ – ХІІ 
клас от Община Несебър. 
9. Изложба на рисунки от конкурса за детска рисунка в 
сградата на Районен съд – Несебър по инициатива на 
председателя на съда. 
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РС – Поморие – 1 бр. 
Ден на отворени врати.  
ОС – Сливен – 2 бр. 
Ден на отворени врати – 16.04.2016 г. 
Образователна програма на ВСС  
РС – Котел – 1 бр. 
Ден на отворените врати – 13.05.2016 г.  
РС – Нова Загора – 1 бр. 
Ден на отворени врати – 01.04.16 г. 
ОС – Ямбол – 3 бр. 
1. Ден на отворени врати на 15.04.2016 г. – 
публикувано прессъобщение. 
2. Образователна програма на ВСС с учениците от 10 
„а” клас на Гимназия „Васил Левски” – Ямбол – 
публикувано прессъобщение 
3. Споразумение за сътрудничество с Читалище 
„Умение - 2003” Ямбол по превенция на престъпността 
срещу брака, семейството и младежта и подобряване 
взаимодействието с гражданското общество в рамките 
на проект „Дъга за нашите деца”, реализиран от 
Читалище „Умение - 2003” Ямбол, благодарение на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи” 
по програма „Дъга 2015-2017 г.”.  
РС – Тополовград – 2 бр. 
Дни на отворени врати на 17.03.2017 г. и на 21.04.2017 
г. 
Апелативен район – Пловдив – 45 бр. 

АС – Пловдив 
1. „Ден на отворени врати“ – 15.04.2016: Фотоконкурс 
„Темида отблизо“  с участие на журналисти и студенти 
от АМТИИ, специалност „Графичен дизайн и 
фотография“, 
възстановка по наказателно дело с участие на 
студенти от ЮФ на ПУ и гости ученици от 
Професионалната гимназия по туризъм и ОУ „Христо Г. 
Данов“; 
- проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  на 
25.02.2016 
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с ученици от 9 „з” клас на Езикова гимназия 
„Пловдив“; 
2. проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  
на 23.03.2016 с ученици от 4 „а“ и 4 „б“ клас на СОУ 
„Христо Г. Данов“; 
3. проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  
на 16.06.2016 с ученици от 10 „ж” клас на Езикова 
гимназия „Пловдив“; 
4. проведен „Час на класа“  на тема „Съдът отблизо“  
на 08.12.2016 с ученици от 3-а клас на ОУ „Княз 
Александър Първи“. 
Съдебен район ОС – Пловдив 
ОС – Пловдив, РС – Пловдив, РС – Асеновград и РС – 
Първомай – Образователна програма  „Съдебната 
власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури”. 
Съдебен район ОС – Пазарджик 
1. ОС – Пазарджик – за втора поредна година беше 
реализирана Образователна програма „Съдебната 
власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“ съвместно с 
Окръжна прокуратура – Пазарджик и Гимназия „Иван 
Аксаков“  гр. Пазарджик. През учебната 2015/2016 
година на ученици бяха представени посочените теми. 
Беше организирано и посещение на Синята стая в 
КСУДС гр. Пазарджик, където младежите се запознаха 
със съдебните процедури, свързани с участието на 
деца.  
2. РС – Пазарджик – Образователна програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 
осъществена съвместно с Районна прокуратура – 
Пазарджик и ПГИМ гр. Пазарджик. 
3. РС – Велинград – С писмо (изх. № 243 от 30.09.2016 
г.), Районен съд – Велинград  уведоми Комисията по 
правни и институционални  въпроси към Пленума на 
ВСС, че през учебната 2016 – 2017 година,  няма 
възможност да участва в образователната програма.  
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Причините за това са намаленият състав магистрати в 
съда (поради преместване в друг съд), както и 
натовареността на съда по принцип. Тази нова 
промяна в състава на съдиите е свързана със сериозна 
тяхна служебна ангажираност и се явява съществена 
пречка да поемат допълнително натоварване към 
ангажимент и време за него, каквото програмата 
представлява.  
4. РС – Пещера – включи се в осъществяването на 
образователна програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” през учебната 2015/2016 г. 
Проведоха се срещи с десетокласниците от СОУ „Св. 
Климент Охридски” – Пещера, на които бяха 
представени предвидените в програмата 10 теми, с 
цел превенция и повишаване на тяхната 
информираност за структурата, функциите и 
значението на съдебната власт в Република България. 
5. РС – Панагюрище се включи в осъществяването на 
пилотна образователна програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” през учебната 2015/2016 г. 
Проведоха се срещи с десетокласниците от СОУ „Нешо 
Бончев” – Панагюрище, на които бяха представени 
предвидените в програмата 10 теми, с цел превенция 
и повишаване на тяхната информираност за 
структурата, функциите и значението на съдебната 
власт в Република България. 
Съдебен район ОС – Хасково 
17 броя, от които: 
- проведен Ден на отворените врати в съдилищата от 
съдебния район на ОС – Хасково – 6 бр.; 
- във връзка с Ден на отворените врати в Съдебна 
палата – Хасково, представена театрална постановка 
„Роза върху лед” от театрална група „Арлекин” – 
Хасково и гости – ученици от математическа и езикова 
гимназии, както и представители на местната комисия 
за БППМН – Хасково – 1 бр.; 
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- пилотна програма „Съдебна власт – информиран 
избор и гражданско доверие” – 1 бр.; 
- изнесени лекции от съдии, прокурори и 
следователи, на различни теми, пред ученици от ПМГ 
„Акад. Боян Петканчин” – Хасково – 5 бр.; 
- посещение в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Хасково, за изнасяне на лекции по 
демокрация и европейско право от доцент Улрике 
Шулц от университета Ферн в Хаген  - 1 бр.; 
- сключено споразумение с РС – Хасково за работа на 
доброволци от Младежки център – Хасково – 1 бр.; 
- посещение на доброволци от Младежки център – 
Хасково в РС – Хасково – 1 бр.; 
- включване на РС – Свиленград в образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури” на ВСС и МОН през учебната 2016/2017 
г. – 1 бр. 
Съдебен район ОС – Смолян 
На 27.09.2016 г. преподавател от ВСУ – Смолян, 
заедно с 15 студенти посетиха Смолянски районен 
съд, където бяха запознати с работата на съда, 
влизаха в съдебна зала. Председателят на РС – Смолян 
и съдебният администратор отговаряха на всякакви 
въпроси, свързани с институцията. През м. октомври 
2016г. адв. Бойко Младенов, преподавател в VІІ ОУ – 
Смолян на ученици, паралелка „Национална 
сигурност”, също посети Съдебната палата, в частност 
РС – Смолян, и бе разяснена работата на институцията. 
Съдебен район ОС – Кърджали 
Проведени в РС – Кърджали открити уроци с ученици 
от СОУ „П. Р. Славейков” и ГПЧЕ „Хр. Ботев” - 
Кърджали, както и два симулативни процеса. Ден на 
отворените врати, проведено мероприятие в ОС – 
Кърджали и РС от съдебния район. 
Съдебен район ОС – Стара Загора 
Окръжен съд – Стара Загора  
1. Ден на отворените врати. 
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2. Проект „Да бъда адвокат на себе си” на Фондация 
„Темида Арт”  със съдействието  на  Окръжен съд – 
Стара Загора  и ІІ ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Стара 
Загора  и ОУ „Бойчо Русев” – гр. Стара Загора. 
3. Образователна програма, реализирана съвместно 
от ВСС и МОН, от Окръжен съд – Стара Загора, 
Окръжна прокуратура – Стара Загора, РИО – Стара 
Загора и пилотно училища – ГПЧЕ „Ромен Ролен” –гр. 
Стара Загора за учебната 2016 – 2017 г. 
Районен съд – Казанлък – Срещи на 
административното ръководство на съда със 
съдебните заседатели и оценка на ефективността на 
работата им. 
Районен съд – Раднево – Ден на отворените врати. 
Районен съд – Стара Загора – Изготвена и представена 
презентация за устройството и функционирането на 
съдебната власт в Република България пред учениците 
на Езикова гимназия „Ромен Ролан” в града. Среща с 
ученици от същата гимназия на тема „Права и 
задължения на свидетелите”. 
Районен съд – Чирпан – Ден на отворените врати. 
Апелативен район – Варна – 107 бр. 

1. За АС – Варна – 3: 
- Април 2016 година – Ден на отворени врати за 
Апелативен регион Варна – с участието на студенти от 
Икономически университет Варна и ВСУ „Ч. Храбър”, 
симулиран граждански процес и с дискусия „За 
мястото на професионалистите в правното 
образование”. 
- Декември 2016 година (8-ми и 15-ти) 2 Дни на 
отворени врати – „Час по правосъдие“ с ученици от 
12-ти класове (абитуриенти) на МГ във Варна – как 
работи съдебната система в България, кои са органите 
на съдебната власт, какво работи съдията. 
- АС – Варна поддържа своя страница в социалната 
мрежа Facebook. 
2. За съдебния район на ОС – Варна – 44: 
РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА – 16 
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- Дни на отворените врати (2) във ВРС на 14 и 
15.04.2016 г.;  
- Участие на съда за втора поредна година в 
Образователната програма „Съдебната власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури” – 6 съдии от „Гражданско 
отделение“ и 6 съдии от „Наказателно отделение“  
доброволно и безвъзмездно представяха правни теми 
пред ПГИ „Д-р Ив. Богоров“ и ВТГ „Г. С. Раковски“. 
Програмата беше финализирана с посещение – 
информационен тур в Съдебната палата, среща-
дискусия с районни съдии и предоставяне на 
сертификати за изявени участници; 
- В програмата „Час по правосъдие“, осъществявана 
съгласно сключен меморандум за сътрудничество 
между ВРС, ВОС и Регионално управление на 
образованието – Варна бяха обхванати общо 14 
учебни заведения – начално, 9 основни и 4 средни 
училища. 18 съдии от ВРС по наказателни и 
граждански дела се включиха като лектори в 
съвместната регионална образователна инициатива; 
През 2016/17 г. са обхванати общо 40 училища във 
Варна, разпределени съответно по 20 за всяко от 
двете съдилища – РС – Варна и ОС – Варна.  
- 6 проведени петъчни срещи по утвърден модел на 
ВРС между магистрати и ученици в истинска  съдебна 
зала на правна проблематика, с прожекция на филм-
възстановка на съдебен процес и предоставяне на 
брошури. 
РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ – 2 
През учебната 2015/2016 г. Районен съд – Девня 
участва в Образователната програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“ съвместно със СОУ „Васил 
Левски“, гр. Девня. В рамките на програмата са 
проведени лекции, бе организирано посещение на 
Районен съд -  Девня в Деня на отворените врати на 
15.04.2016 г., за да могат учениците да видят отблизо 
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дейността на магистратите и съдебните служители. В 
рамките на информационна обиколка на съдебната 
сграда, учениците се запознаха със съдебните 
процедури, функцията на съдебните служби, 
възможностите за предоставяне и ползване на 
съдебно-административни услуги, с правилата за 
посещение в съда и присъствието в съдебна зала. 
ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА – 26 
ОС – Варна участва в три образователни проекта. 
1. В рамките на „Час по правосъдие“ – съвместен 
проект на РС, ОС и РУО се проведоха общо 14 
посещения в съда на ученици от варненски училища 
(Спортно училище, СУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Кирил 
и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Н. 
Вапцаров“, СУ „Неофит Бозвели“, СУ „Гео Милев“, СУ 
„Любен Каравелов“, СУУНЗ „Проф. д-р Иван 
Шишман“), с участието на на 9 съдии от Окръжен съд. 
2. Дни на отворените врати - Бяха организирани и три 
посещения на ученици в съда през месец април – на  
ученици от десети клас на Спортното училище, на 
непълнолетни ученици от „Н. Бозвели“ и на ученици 
от Пета гимназия. 
3. В рамките на образователната програма на ВСС и 
МОН „Отворени съдилища и прокуратури“ бяха 
проведени три срещи на ученици със съдии – в ПГИ 
„Д-р Ив. Богоров“, ВТГ „Г. С. Раковски“ и СУ „Св. 
Климент Охридски“, на които бяха разисквани теми, 
свързани с наркотиците, трафика на хора и трудовото 
право.  
4. За организацията на работата по образователните 
проекти бяха проведени две работни срещи през 
месец ноември с участието на съдии от РС, ОС, 
представители на Община Варна и  експерти в РУО. За 
организирането на работата между ОС и СУ „Св. 
Климент Охридски“ бе проведена отделна среща 
между директора на училището и експерт „Връзки с 
обществеността“ на ОС – Варна. 
5. В рамките на проекта с Икономическия университет 
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– Варна „Младите и правосъдието“ се проведоха 
редица инициативи за привличане интереса на 
студентите-икономисти – работни срещи-дискусии, 
посещения на съдебни дела, участие на студенти в 
Деня на медиацията, открит урок. На заключителна 
среща за първия семестър през декември с участието 
на административния ръководител на ВОС Марин 
Маринов и съдии, както и на заместник-ректора на ИУ 
– проф. д-р Веселин Хаджиев, ръководителите на 
катедри „Правни науки“ и „Мениджмънт“ и 
преподаватели, бяха анализирани добрите практики и 
набелязани целите за втория семестър. 
6. Окръжен съд – Варна се включи и в програмата на 
МОН за студентски стажове. 90 студенти от 9 
университета се запознават с практическите аспекти 
на изучаваните дисциплини при 12 ментори от 
Окръжен съд – Варна – 9 съдии и 3 съдебни 
служители.  
В навечерието на Коледа се проведе симулативен 
процес с участието на студентите и техните ментори 
по реален съдебен казус. 
3. За съдебния район на ОС – Добрич – 27: 
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ – 6: 
За втора поредна година ОС – Добрич участва в 
образователната програма „Съдебната власт - 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури”, в рамките на която съдии и 
съдебни служители представиха 6 лекции на различна 
правна тематика пред ученици от 3 училища - ХГ „Св. 
св. Кирил и Методий”, СОУ „Климент Охридски” и ФСГ 
„Васил Левски”. 
РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ – 11: 
Участие в образователната програма „Съдебната власт 
– информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури”, за обогатяване познанията 
на учениците, за формиране на правна грамотност и 
култура, запознаване със статута и структурата на 
съдебната власт в Република България, постигане на 
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разбираемо и отворено към обществото правосъдие и 
повишаване на доверието в съдебната власт.  
- Февруари, март 2016 – Първата тема „Домашното 
насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за 
защита на правата на жертвите” бе представена пред 
ученици от три училища 2-ма съдиите и с участието на 
директор на отдел „Закрила на детето” при Дирекция 
„Социално подпомагане” – Добрич.  
-  Лекция на тема „Съдебни процедури с участие на 
деца и правата на децата в тези процедури, органи, 
които могат да им предложат подкрепа и защита“. 
Лектор по посочената тема съдия от Гражданско 
отделение.  
- 3 симулативни съдебни процеси с две училища - ХГ 
„Свети свети Кирил и Методий” и СОУ „Климент 
Охридски” и с ученици от ФСГ„Васил Левски”, който се 
проведе в края на месец юни. 
- Ноември 2016 г., посещение в Съдебната палата на 
ученици от дванадесети клас в ЕГ „Гео Милев”.  
Учениците наблюдаваха съдебни заседания по 
граждански дела. 
- Септември 2016 г. – обучение на съдебните 
заседатели на тема „Основни понятия и принципи на 
наказателния процес. Някои основни принципи на 
материалното наказателно право“. Целта на 
обучението бе да повиши познанията на съдебните 
заседатели и да гарантира пълноценното участие на 
заседателите в съдебните състави. 
РАЙОНЕН СЪД – БАЛЧИК – 8: 
-  Април 2016 – Седмица на медиатора в РС – Балчик 
за предоставяне на отговори на питанията на 
гражданите, относно възможностите за приложение 
на института към техния спор. 
 - 4 срещи на медиатора при Районен съд – Балчик с 
граждани от населени места в общината на тема 
„Медиацията и възможностите които тя предлага“.          
-  Работни срещи – 3: 
1. С кметовете и кметските наместници в населените 
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места в Община Балчик във връзка с начините за 
призоваване и действие на връчителя при 
възникващите при това проблеми. 
2. С началниците на РПУ Балчик и РПУ Албена за 
обсъждане на възникнали проблеми във връзка с 
изпращане на преписки по жалби срещу наказателни 
постановления на началниците на РУ на МВР. 
3. С главния архитект на Община Балчик по повод 
организацията на работата на съда и главния архитект 
във връзка с приложението на чл. 203 от ЗУТ. 
РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА – 2: 
В Дните на отворени врати (2) са проведени 
информационни кампании, насочени към гражданите 
и младите хора в града за повишаване на 
осведомеността за работата на съдебната власт и 
правната култура на гражданите. 
4. За съдебния район на ОС – Шумен – 2: 
ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН  и РС – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ –  
през април 2016 година са проведени Дни на 
отворените врати. В рамките на тази проява са 
проведени информационни кампании, насочени към 
гражданите и младите хора в града за повишаване на 
осведомеността за работата на съдебната власт и 
правната култура на гражданите. 
5. За съдебния район на ОС – Силистра – 5: 
ОКРЪЖЕН СЪД СИЛИСТРА И РАЙОНЕН СЪД ТУТРАКАН – 
5: 
1. Участие в Образователна програма „Съдебна власт 
– информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“  през учебната 2015/2016 
год. , от страна на ОС- Силистра, РС – Силистра и РС – 
Дулово. 
2. Участие на ученици от 10 „а” и 10 „б” клас на СОУ 
„Христо Ботев” – гр. Тутракан в открито съдебно 
заседание по НОХД 35/2016 г. по описа на Районен 
съд – Тутракан. 
3. Участие на съдия Георги Георгиев в открит урок с 
ученици от девети клас на СУ „Христо Ботев” – 
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гр.Тутракан на тема „Права на децата” във връзка с 27-
годишнината от приемането на Конвенцията на ООН 
за правата на детето, която се отбелязва на 20 
ноември.  
6. За съдебния район на ОС – Разград – 11: 
ЗА ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД - 2: 
1. Обучение за връчване на съдебни книжа във връзка 
с встъпването на избраните кметове и кметски 
наместници в съдебния район. 
2. Дискусия за обсъждане на проекта за Съдебна карта 
между магистрати от РС съвместно с общинските 
ръководства в общините Исперих и Кубрат . 
РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД, РАЙОНЕН СЪД – ИСПЕРИХ и 
РАЙОНЕН СЪД – КУБРАТ – 9: 
Участват с по 1 съдия в образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. По 
изготвен график се представят пред ученици от среден 
училищен курс лекции по правни теми, съобразени с 
изучавания от тях предмет „Етика и право“. 
7. За съдебния район на ОС – Търговище – 15: 
ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ – 6: 
ОС – Търговище участва в образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в 
рамките на която съдии и съдебни служители 
представиха 6 лекции на различна правна тематика 
пред ученици от Първо СОУ „Св. Седмочисленици“ и 
Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“. 
РАЙОНЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ, РАЙОНЕН СЪД – 
ПОПОВО, РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ – общо 9:  
Участват с по 1 съдия в образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. По 
изготвен график се представят пред ученици от среден 
училищен курс в трите общини лекции по правни 
теми, съобразени с изучавания от тях предмет „Етика 
и право“. 
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Военни съдилища – 5 бр. 

Военно-апелативният съд разполага с информационни 
бюлетини, които са поставени на общодостъпни места 
в съда, както и банер на Военно-апелативния съд, 
които дават необходимата информация, свързана с 
дейността на съда. 
Софийски военен съд: За отчетната 2016 г. са 
организирани инцидентно посещения на студенти, 
ученици и граждани в съдебни заседания, без 
предварителна заявка, със съгласието на съдиите 
докладчици по конкретни дела. Инициативата е част 
от политиката на съда за повишаване и утвърждаване 
на авторитета на съдебната система и доверието на 
младите хора в нея. Ежедневно на общодостъпни 
места в съда са поставени информационни бюлетини 
и банер на Софийския военен съд, които дават 
необходимата за обществото информация, свързана с 
дейността на съда. 
Специализирани наказателни съдилища – 1 бр. 

АСНС – 1 брой „Ден на отворените врати в АСНС“. 

14. Взаимодействие между органите на съдебната 
власт и организациите от неправителствения сектор 
 
Общо: 17 бр. 

ВКС – 6 бр. 

Работни срещи с неправителствени организации – 3 
бр. 
Проведени са и 3 бр. срещи с неформални сдружения 
на граждани: 2 – с граждани, които имат съмнения по 
отношения на съдебната практика по дела, свързани с 
монополите; 1 – с граждани, недоволни от съдебната 
практика по дела, свързани с транспортни 
престъпления.  
Апелативен район – София  

По индикатора не са отчетени данни. 
Апелативен район – Велико Търново  

По индикатора не са отчетени данни. 
Апелативен район – Бургас – 9 бр. 

Базова стойност     

 

Целева стойност 1 
(бр. срещи 

годишно) 8             

Целева стойност 2 
(бр. съвместни 

инициативи 

годишно) 2             

Данни за изпълнението  
(бр. срещи годишно)   13 

 17 (общо 
срещи и 
инициативи)       

Данни за изпълнението  
(бр. съвместни инициативи 
годишно)   34         
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ОС – Бургас – 1 бр. 
– Сътрудничество с Центъра за разрешаване на 
спорове по проект „Медиация в подкрепа на бизнеса“. 
РС – Бургас – 6 бр. 
- Участие в работна среща, организирана от Фондация 
„Български институт за правни инициативи“ относно 
дейността на съдебните заседатели.  
- Участие в проект „Медиация в подкрепа на бизнеса“ 
осъществяван от Центъра за разрешаване на спорове. 
- Участие в проект „Нови партньорства за сигурност и 
по-добро правосъдие за пострадалите от домашно 
насилие в градовете Бургас, Търговище, Ловеч, 
Монтана, Гоце Делчев”, изпълняван от Алианс за 
защита от насилие, основано на пола и Асоциация 
„Деметра“. 
- Участие на магистрат от РС – Бургас в заседанията на 
Общинския съвет по наркотични вещества. 
- Участие на председател на РС – Бургас в работна 
среща/семинар на тема „Заедно срещу трафика на 
хора“, организиран от Фондация „Кампания А21“ – 
България и МКБТХ 18.10.2016 г. в Бургас.  
- Участие на магистрат от РС – Бургас във фокус група 
относно „Подобряване на достъпа до специализирана 
правна помощ на жертви на трафик в България, 
Румъния и Унгария“, организирана от Фондация 
„Асоциация Анимус“, проведена на 04.11.2016 г. в 
София. 
ОС – Ямбол – 2 бр.  
- Февруари – май 2016 г. – съгласно Споразумение за 
сътрудничество с Читалище „Умение – 2003” – Ямбол, 
беше осигурен достъп на двама граждански 
наблюдатели до съдебните зали при разглеждане на 
съдебни дела.  
- Юли 2016 г. – кръгла маса на тема „Проблемите на 
ранното съжителство с или между непълнолетни през 
призмата на правовия ред”.  
Апелативен район – Пловдив  

По индикатора не са отчетени данни. 
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Апелативен район – Варна  

По индикатора не са отчетени данни. 
Военни съдилища  

През 2016 г. не е имало взаимодействие между 
военните съдилища и организации от 
неправителствения сектор. 
Специализирани наказателни съдилища – 2 бр. 
АСНС – 2 броя – срещи на представител на НПО „Риск 
монитор“ със съдии от АСНС относно разработвана 
тема за специализираните съдилища. 

 
Забележка: В таблицата са отбелязани данни по индикаторите, които позволяват отчитане чрез вътрешни механизми и ресурси на съдебната система. 

Останалите трябва да бъдат отчитани чрез външни експерти след сключване на договор от страна на ВСС. 


