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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - 

ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2021 г. 

През отчетната 2021 г., в условията на продължаваща пандемия от 
коронавирусна инфекция COVID-19, изключително висока натовареност и 
най-голям брой дела за разглеждане в сравнение с всички предходни години, 
усилията на всички съдии и съдебни служители бяха насочени към 
постигането на основните цели и приоритети на съда, залегнали в приетата 
Стратегия за развитие на Административен съд – Пазарджик за 2019 г. – 2023 
г. и Оперативния план за 2021 г., а именно: 

- Бързина и качество на съдебното производство; 
- Ефективна вътрешна организация. Отговорно и прозрачно 

управление на съда; 
- Повишаване доверието на обществото в работата на съда и 

съдебната система; 
- Обезпечаване на Административен съд – Пазарджик със сграда;  
- Електронно правосъдие. 

 
През 2021 г. в Административен съд – Пазарджик правораздаваха 

съдиите Мариана Шотева – административен ръководител - председател на 
съда, Десислава Кривиралчева – заместник на административния 
ръководител – заместник-председател, съдиите - Георги Петров, Георги 
Видев, Христина Юрукова, Красимир Лесенски – командирован от Районен 
съд – Пазарджик със Заповед № 2687/29.10.2019 г. на председателя на 
Върховен административен съд, считано от 30.10.2019 г., Светомир Бабаков – 
командирован от Районен съд – Асеновград със Заповед № 370/07.02.2020 г. 
на председателя на ВАС, считано от 12.02.2020 г., Николинка Попова – 
командирована от Районен съд – Пазарджик със Заповед № 2464/11.11.2020 
г. на председателя на ВАС, считано от 16.11.2020 г. и Николай Ингилизов – 
командирован от Районен съд – Пловдив със Заповед № 915/31.03.2021 г. на 
председателя на ВАС, считано от 01.04.2021 г. до завръщането на съдия 
Георги Видев. 

В изпълнение на Дейност 2 „Укрепване на капацитета на българските 
магистрати в прилагането на Европейската конвенция по правата на човека“ 
по Проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по 
Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., 
считано от 01.04.2021 г. съдия Георги Видев e сключил Договор № ВСС-
5368/17.03.2021 г. с Висш съдебен съвет за подпомагане Регистратурата на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в гр. Страсбург, за срок от 
една година.  

 В началото на отчетната година утвърдената щатна численост на 
Административен съд – Пазарджик е 28 щатни бройки, от които 8 съдии (в т. 
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ч. 5 заети щатни бройки и 3 вакантни щатни бройки) и 20 съдебни служители 
(всички заети). 

На незаетите щатни бройки са командировани съдиите Красимир 
Лесенски, Светомир Бабаков и Николинка Попова. Съдия Николай 
Ингилизов е командирован до завръщането на съдия Георги Видев от 
Европейския съд по правата на човека.  

Със Заповед № РД-08-64/31.03.2021 г. на председателя на съда 
магистратите са разпределени в еднолични и три касационни състава, 
считано от 01.04.2021 г. предвид командироването на съдия Николай 
Ингилизов от Районен съд – Пловдив в Административен съд – Пазарджик. 

С решение по протокол № 5, т. 1.5. на Пленума на Висшия съдебен 
съвет от заседание, проведено на 25.03.2021 г. е разкрита една длъжност 
„съдия“ в Административен съд – Пазарджик, считано от 05.10.2021 г., с 
която съдийският щат се увеличава на 9 щатни бройки.  

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 12/13.04.2021 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 
32/16.04.2021 г. е обявен конкурс за първоначално назначаване и заемане на 
31 (тридесет и една) длъжности „съдия“ в административните съдилища, в т. 
ч. 3 (три) длъжности „съдия“ в Административен съд – Пазарджик.  
 С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 12/13.04.2021 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 
32/16.04.2021 г. е обявен конкурс за повишаване и заемане на 23 (двадесет и 
три)  длъжности „съдия” в административните съдилища, в т.ч. 1 (една) 
длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик. 
 С решение по протокол № 42, т. 6.23.4. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет от заседание, проведено на 23.11.2021 г. Мария Белева 
Хубчева е назначена на длъжност „съдия“ в Административен съд – 
Пазарджик.  

С решение по протокол № 42, т. 6.26.2. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет от заседание, проведено на 23.11.2021 г. Мария 
Иванова Колева е назначена на длъжност „съдия“ в Административен съд – 
Пазарджик.  

С решение по протокол № 42, т.24.3. на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет от заседание, проведено на 23.11.2021 г. Дияна Божидарова 
Златева-Найденова е назначена на длъжност „съдия“ в Административен съд 
– Пазарджик.  

И трите новоназначени съдии са встъпили в длъжност през следващия 
отчетен период, на 15.02.2022 г. 

През месец ноември 2020 г. с решение по протокол № 38 от заседание 
на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, 
проведено на 30.11.2020 г. е открита процедура за придобиване статут на 
несменяемост на Христина Юрукова – съдия в Административен съд – 
Пазарджик. С решение по протокол № 33, т. 12. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет, проведено на 28.09.2021 г. на основание чл. 206, ал. 1 
от Закона за съдебната власт е приета комплексна оценка „Много добра“ на 
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Христина Юрукова. Считано от датата на вземане на решението (28.09.2021 
г.) съдия Юрукова е придобила статут на несменяемост.  

Към 31.12.2021 година утвърдената щатна численост за магистрати в 
Административен съд – Пазарджик е 9 (девет) щатни бройки, в т. ч.: 1 (една) 
щ. бр. за длъжността „административен ръководител – председател на съда“, 
1 (една) щ. бр. за длъжността „заместник на административния ръководител – 
заместник-председател на съда“ и 7 (седем) щ. бр. за длъжността „съдия“. 
През годината утвърдената численост на съдебната администрация е 
увеличена с 4 (четири) щатни бройки и към 31.12.2021 г. е   24 щатни бройки. 
Структура на Административен съд – Пазарджик е онагледена на фиг. 1. 

 
Фиг. 1 
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І. Постъпили и свършени дела 
 
За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в Административен съд – 

Пазарджик са постъпили общо 1435 дела, от които 1430 новообразувани и 5 
дела върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. 
Постъпилите за разглеждане дела през отчетната година са с 207 повече 
спрямо делата през 2018 г., с 67 по-малко от делата, образувани през 2019 г., 
когато са проведени местните избори и са образувани дела по Изборния 
кодекс и само с 27 по-малко от делата през 2020 г. Данните за последните три 
години очертават тенденция на относителен стабилитет в броя на 
новообразуваните дела. 

Динамиката на постъпилите дела може да се проследи на приложената 
по-долу диаграма - фиг. 2.  

 
 

Фиг. 2 
 

През 2021 г. съотношението между първоинстанционните и 
касационните производства е 61,32% (880 дела) към 38,68% (555 дела). По-
висок е делът на постъпилите първоинстанционни дела през трите предходни 
години, когато съотношението е било съответно за 2020 г. – 66,28%  към 
33,72%, за 2019 г. – 67,71% към 32,29%, за 2018 г. – 70,11% към 29,89%. През 
отчетната година увеличеният дял на касационните производствата е свързан 
с изменението на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража и реда за касационно обжалване на постановените в 
първоинстанционното производство актове пред тричленен състав на 
административния съд. 
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Сравнителна справка за съотношението  
на постъпилите първоинстанционни и касационни дела 

 през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
                                                                                                                                   Таблица №1 

дела/години 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

бр. % бр. % бр. % бр. % 
първоинстанционни 
дела 

861 70,11 1017 67,71 969 66,28 880 61,32 

касационни дела 367 29,89 485 32,29 493 33,72 555 38,68 
общо постъпили дела 1228   1502   1462   1435   

 

 
Фиг. 3 

 
От всички години до сега през отчетната година в съда са разгледани 

най-много дела - общо 1829 дела, в който брой се включват и несвършените в 
края на 2020 г. – 394 дела. За сравнение делата за разглеждане през 2020 г. са 
били 1825 дела, през  2019 г. – 1771 дела, а през 2018 г. – 1442. Данните за 
четирите години очертават тенденция на нарастване на делата за 
разглеждане. 

През отчетната година свършените дела представляват 75,94% от 
общия брой дела за разглеждане или 1389 дела. Приблизително такъв е броят 
на свършените дела и през предходните две години, а по-нисък е през 2018 г. 
За сравнение свършените дела през 2020 г. са 1431 (78,41%), през 2019 г. са 
1408 (79,50%), а през 2018 г. свършените дела са 1173 (81,35%).  

От изложените данни е видно, че през последните три години освен, че 
е имало най-голям брой дела за разглеждане, са свършени и най-голям брой 
дела. 

Висящи в края на 2021 г. са 440 дела (24,06%), като за сравнение в края 
2020 г. са 394 дела (21,59%), на 2019 г. те са били 363 дела (20,50%), а за 2018 
г. те са 269 дела (18,65%). Увеличението на висящите дела е свързано с 
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труднопреодолимата през последните години свръхнатовареност на съда,  
въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на 
коронавирусната инфекция и заболеваемостта на съдиите и съдебните 
служители от COVID-19. Заложената стойност на този показател в 
оперативния план на съда за 2021 г. е не повече от 22% висящи дела, но 
поради обективни причини същата не е реализирана напълно. Благодарение 
на увеличения съдийски щат през последните три години и командироването 
на съдии от Районните съдилища - Пазарджик, Асеновград и Пловдив, 
въпреки по-горе изброените трудности и факта, че през отчетната година 
броят на делата за разглеждане е най-висок, делът на висящите дела е запазен 
под 25%. Това се дължи на упоритата и всеотдайна работа на всички съдии и 
съдебни служители.  

 
 Динамиката на делата за разглеждане, на свършените и висящите дела 

през четирите анализирани години може да се проследи на приложената за 
целта сравнителна таблица № 2 и на диаграма – фиг. 4. 

 
Сравнителна таблица на 

на делата за разглеждане, свършените и висящи дела 
в Административен съд - Пазарджик през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

         Таблица № 2 

дела/година 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

всичко дела за разглеждане 1442  1771  1825  1829  
свършени дела през периода 1173 81,35 1408 79,50 1431 78,41 1389 75,94 
висящи дела в края на периода 269 18,65 363 20,50 394 21,59 440 24,06 
 

 
 Фиг. 4 
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От свършените през 2021 г. 1389 дела - 1062 са решени по същество 

(76,46%), а 327 са прекратени (23,54%). Съотношението между свършените 
по същество и прекратените дела е сходно и през трите предходни години, 
когато е било, съответно през 2020 г. - 79,80% към 20,20%, през 2019 г. – 
77,84% към 22,16% и през 2018 г. – 78,52% към 21,48% . Като абсолютен 
брой решени по същество дела най-голям е броят им през 2020 г. - 1142, като 
той е с 46 повече спрямо решените дела през 2019 г., с 221 повече спрямо 
2018 г. и с 80 повече спрямо 2021 г. 

 Данните за четирите анализирани години могат да се проследят на 
таблица № 3 и графики -  фиг. 5 и 6.  

 
Справка за решените по същество и прекратени дела 

през  2018 г., 2019 г.,  2020 г. и 2021 г. 
  Таблица № 3 

свършени дела/година 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
  бр. % бр. % бр. % бр. % 
свършени дела - общо 1173  1408  1431  1389  
свършени по същество 921 78,52 1096 77,84 1142 79,80 1062 76,46 
прекратени 252 21,48 312 22,16 289 20,20 327 23,54 

 
 
 

 
Фиг. 5 
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Фиг. 6 

Съотношението на броя на делата по видове материя през отчетния 
период и предходните три години може да се проследи от приложената 
сравнителна таблица № 4, както и от данните на диаграмата – фиг. 7. 

 
Сравнителна таблица за структурата на първоинстанционните дела за разглеждане 

 по групи през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
      Таблица № 4 

Първоинстанционни дела за 
разглеждане /година  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

бр. % бр. % бр. % бр. % 

Жалби с/у подзак. норм. актове 70 6,82% 60 4,91% 50 3,95% 14 1,18% 

Изборен кодекс  0,00% 23 1,88% 10 0,79% 9 0,76% 

ДОПК И ЗМ 41 3,99% 135 11,04% 140 11,07% 119 10,03% 

ЗУТ и ЗКИР 133 12,95% 152 12,43% 125 9,88% 127 10,70% 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 
ЗОСОИ,ЗВСВНОИ по ЗТСУ 

11 1,07% 3 0,25%  0,00% 1 0,08% 

КСО и ЗСП 31 3,02% 44 3,60% 63 4,98% 116 9,77% 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ 64 6,23% 51 4,17% 54 4,27% 35 2,95% 

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм 37 3,60% 37 3,03% 27 2,13% 41 3,45% 

ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК,      лицензи   0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 

Искове по АПК 182 17,72% 175 14,31% 224 17,71% 148 12,47% 

Дела по чл.304 АПК  0,00% 6 0,49% 2 0,16% 5 0,42% 

Дела за бавност  0,00% 1 0,08%  0,00%  0,00% 

Други административни дела 364 35,44% 429 35,08% 483 38,18% 501 42,21% 

Частни административни дела 94 9,15% 107 8,75% 87 6,88% 71 5,98% 

Общо първоинстанционни дела 
 

1027  1223  1265  1187  
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за периода 2018 г. - 2021 г.
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Фиг. 7 

 
За четвърта отчетна година, извън групата „Други административни 

дела“, с най-голям относителен дял от първоинстанционните дела за 
разглеждане са делата по искове по Административнопроцесуалния 
кодекс – 12,47% или 148 дела. Новообразувани през годината са 86 дела, 
което е два пъти по-малко от делата през 2020 г. - 178 дела. Спрямо отчетната 
година по-висок е броят на новопостъпилите дела през 2019 г. и 2018 г., 
когато той е бил съответно 147 дела и 154 дела. Тези данни очертават 
тенденция на намаляване на новообразуваните дела от тази група. 

 През 2020 г. делът на разгледаните производства от тази група е бил 
17,71%, за 2019 г. – 14,31%, а за 2018 г. – 17,72%. Най-голям е броят на 
разгледаните дела през 2020 г. - 224 дела, като за сравнение през 2019 г. той е 
бил 175 дела, през 2018 г. – 182 дела, а най-нисък е броят им през отчетната 
година – 148 дела. 

В тази група най-съществен е броят на делата по искове на лица, 
лишени от свобода срещу Главна дирекция изпълнение на наказанията – 88 
бр. Както сме отбелязвали в докладите за предходните години, 
функциониращият в гр. Пазарджик затвор, обуславя големия брой на делата с 
такъв предмет. Следват делата, образувани по искове срещу ОД на МВР гр. 
Пазарджик за обезщетения за претърпени имуществени вреди, във връзка с 
отменени наказателни постановления – 20 бр. Освен това все повече 

Жалби с/у подзак. 
норм. актове; 1,18%

Изборен кодекс; 
0,76%

ДОПК И ЗМ; 10,03% ЗУТ и ЗКИР; 10,70%

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 
ЗОСОИ,ЗВСВНОИ по 

ЗТСУ; 0,08%

КСО и ЗСП; 9,77%

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и 
ЗСВ; 2,95%

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и 
ЗАдм; 3,45%

Искове по АПК; 
12,47%

Дела по чл.304 АПК; 
0,42%

Други 
администативни дела; 

42,21%

Частни 
административни 

дела; 5,98%

Структурата на първоинстанционните дела за разглеждане
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граждани и техните процесуални представители се възползват от 
възможността за предявяване на искове по АПК – искове против Регионална 
дирекция по горите – гр. Пазарджик – 9 дела, искове против общините за 
обезщетения за претърпени имуществени вреди от наложени постановления 
за административни нарушения – 4 дела, искове против Изпълнителна 
агенция „Автомобилна инспекция“ – гр. София – 2 дела, искове против 
бездействието на административен орган (чл. 256 АПК) – 9 дела, искове 
против Национална агенция за приходите, Дирекция „Инспекция по труда“, 
ДНСК, ДАМТН, РИОСВ и други. (фиг. 8) 

 
фиг. 8 

 
 

От разгледаните 148 дела са приключили 83,78% или 124 дела. По-
нисък е процентът на свършените дела от тази група през 2020 г. и 2019 г., 
когато е бил съответно  72,32% (162 дела)  и 73,71% (129 дела), а сходен е 
през 2018 г. – 84,62% (154 дела). (фиг. 9) 

 

 
фиг. 9 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

17,72%

14,31%

10,28% 12,47%

Относителен дял на делата по искове по АПК от 
първоинстанционните дела за разглеждане  за периода 

2018 г. - 2021 г.

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

84,62%
73,71% 72,32% 83,78%

Свършени делата по искове по АПК от делата за 
разглеждане от тази група  за периода 2018 г. - 2021 г.
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През 2021 г. процентът на свършените в срок до три месеца искови 
производства е 58,87% или 73 бр. дела, като за сравнение през предходните 
три години, той е бил съответно през 2020 г. – 60,49% или 98 дела, през 2019 
г. -74,42 % (96 дела) и 74,03% (114 дела) през 2018 г. (фиг. 10).  

 
фиг. 10   

 
През отчетната година по същество са решени 68,55% (85 дела) от 

исковите производства и 31,45% (39 дела) са прекратени. Делът на 
разгледаните по същество дела през трите предходните години е бил 
съответно 80,25% или 130 дела през 2020 г., 84,50% или 109 дела през 2019 г. 
и 70,78% или 109 дела през 2018 г. (фиг. 11) 

  
фиг. 11 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

58,87%
60,49%

74,42%74,03%

41,13%39,51%
25,58%

25,97%

Срочност на делата по искове по АПК за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

68,55%
80,25%

84,50%
70,78%

31,45%19,75%15,50%

29,22%

Дела по искове по АПК  - свършени по същество и 
прекратени за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени
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От постановените през отчетна година 124 съдебни акта, приключващи 

делата от тази група, подлежащи на обжалване са били 115 акта, като от тях 
обжалвани са 42 акта или 36,52%. Обжалвани са и 9 акта, постановени през 
предходната година, срокът на обжалване, на които е изтекъл през 2021 г. 
През отчетната година са върнати общо 62 акта, от които 55 са оставени в 
сила или това са 88,71%, 4 акта (6,45%) са отменени и 3 акта (4,84%) са 
частично отменени. През 2020 г. потвърдените актове са били 67,16%, през 
2019 г. – 48,21% и 44,83% през 2018 г. (фиг. 12)  

Видно от изложените данни през отчетната година е постигнато най-
добро качество на постановените актове от тази група дела. 

 
фиг. 12 

 
Втора по големина група от първоинстанционните дела за разглеждане 

са делата по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за 
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), които съставляват 10,70% или 127 
дела. Делът на тези производства през последните три години е съответно за 
2020 г. – 9,88% (125 дела), за 2019 г. - 12,43% (152 дела) и за 2018 г. е 12,95% 
(133 дела). (фиг. 13) Новообразуваните дела през отчетната година са 92 бр., 
като по-нисък е бил броят им през предходната 2020 г. – 75 бр., и по-висок 
през 2019 г. и 2018 г., когато е бил съответно 104 бр. и 109 бр. Данните сочат 
относителен стабилитет в постъпленията на делата от тази група. В групата 
преобладават делата по ЗУТ – 104 бр., а по-малък е броят на делата по ЗКИР 
– 23 бр.  

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

88,71%

67,16%

48,21%44,83%

6,45%

16,42%
7,14%

24,14%

4,84%

14,93%

41,07%

25,86%

0,00%
1,49%

3,57%
5,17%

Резултати от касационната проверка на делата по искове по АПК 
за периода 2018 г. - 2021 г.

потвърдени отменени частично отменени обезсилени
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фиг. 13 

 
От делата за разглеждане в тази група през отчетния период са 

свършени 58,27% (74 дела). Процентът на свършените дела през 2020 г. и 
2019 г. е бил съответно 72,00% (90 дела) и 67,11% (102 дела), а през 2018 г. е 
бил – 63,91% (85 дела). (фиг. 14).  

 
фиг. 14 

 
През 2021 г. от свършените дела по ЗУТ и ЗКИР по същество са 

решени 68,92% (51 дела), а прекратените дела са 31,08% (23 дела). По-нисък 
е процентът на свършените по същество дела и през трите предходни години, 
когато е бил съответно през 2020 г. – 64,44% (58 дела), през 2019 г.-  60,78% 
(62 дела), а през 2018 г. той е 57,65% (49 дела). (фиг. 15)  

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

12,95%
12,43%

9,88% 10,70%

Относителен дял на делата по ЗУТ и ЗКИР от  
първоинстанционните дела  за разглеждане  за периода  

2018 г. - 2021 г. 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

63,91% 67,11% 72,00%

58,27%

Свършени дела по ЗУТ и ЗКИР от  делата за разглеждане  от тази 
група за периода 2018 г. - 2021 г. 
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Фиг. 15 

 
Процентът на свършените в срок до три месеца дела по ЗУТ и ЗКИР за 

настоящия отчетен период е 33,78% (25 дела), като за 2020 г. и 2019 г. е бил 
съответно 38,89% (35 дела) и 42,16% (43 дела), а за 2018 г. – 57,65% (49 
дела). (фиг. 16) 

  
 
През 2021 г. са обжалвани 35,82% (24 акта) от постановените през 

годината и подлежащи на обжалване актове, приключващи делата от тази 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

68,92%64,44%60,78%57,65%

31,08%
35,56%

39,22%
42,35%

Свършени дела по ЗУТ и ЗКИР - решени по същество и прекратени  
за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

33,78%

38,89%
42,16%

57,65%

66,22%61,11%57,84%

42,35%

Срочност на делата по ЗУТ и ЗКИР  за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

Фиг. 16 



 
  

15 

група, което е показател за качествени мотиви на съдебния акт, които са 
убедили в справедливостта и законосъобразността си страните. Обжалвани са 
и 7 акта, постановени през предходната година, на които срокът на 
обжалване е изтекъл през 2021 г. През отчетната година върнати от ВАС са 
33 акта, приключващи делото, от тях потвърдени са 22 акта, което е 66,67%, 
изцяло са отменени 7 акта – 21,21%, 1 съдебен акт е обезсилен или 3,03% и 3 
акта са частично отменени – 9,09%. За сравнение през 2020 г. потвърдените 
от ВАС актове са 77,59%, през 2019 г. и 2018 г. съответно – 53,66% и 68,42%. 
(фиг. 17) 

От отменените 7 решения  5 са поради нарушения на материалния закон, 
а 2 поради неспазване на съдопроизводствените правила.  

  
Фиг. 17 

 
Трета по големина група от първоинстанционните дела за разглеждане 

са делата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и 
Закона за митниците (ЗМ), които съставляват 10,03% от 
първоинстанционните дела за разглеждане или 119 дела. Новопостъпилите 
дела през годината са 79, като през предходните две години броят им е по-
голям, съответно през 2020 г. – 96 дела, а през 2018 г. – 113 дела. По-малък е 
броят им през 2018 г. – 38 дела. От общо 119 дела за разглеждане, 68 дела са 
с предмет данъчни ревизионни актове, като от тях  новообразувани са 46 
дела. За сравнение делът на тези производства е съответно 11,07% (140 дела) 
през 2020 г., 11,04% (135 дела) през 2019 г. и 3,99% (41 дела) през 2018 г. 
Данните от последните три години очертават тенденцията на относителен 
стабилитет при разглеждане на делата от тази група. (фиг. 18) 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

66,67%

77,59%

53,66%

68,42%

21,21%
22,41%

39,02%
26,32%

9,09%
0,00%0,00%

2,63%

3,03%0,00%

7,32%
2,63%

Резултати от касационната проверка на постановените актове 
по  ЗУТ и ЗКИР  за периода  2018 г. - 2021 г.

потвърдени отменени частично отменени обезсилени
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Фиг. 18 

 
Приключени са 66,39% (79 дела) от делата за разглеждане от тази 

група. За сравнение процентът на приключилите дела през предходните три 
години е съответно 71,43% (100 дела) за 2020 г., 67,41% (91 дела) през 2019 г. 
и 46,34% (19 дела) през 2018 г. (фиг. 19) 

 

 
фиг. 19 

 
От свършените дела през отчетната година в тримесечен срок са 

приключили 48,10% (38 дела). Процентът на свършените дела в този срок 
през предходните три години е бил съответно 45,00% (45 дела) през 2020 г., 
57,14% (52 дела) през 2019  г. и 73,68% (14 дела) през 2018 г. (фиг. 20) 

 

2021 г.

2020 г.
2019 г.

2018 г.

10,03%

11,07%
11,04%

3,99%

Относителен дял на делата по ДОПК и ЗМ от 
първоинстанционните дела за разглеждане за периода 

2018 г. - 2021 г.

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

46,34%
67,41% 71,43%

66,39%

Свършени дела по ДОПК и ЗМ от делата за разглеждане  от 
тази група за периода 2018 г. - 2021 г.
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фиг. 20 

 
През 2021 г. 75,95% (60 дела) от свършените дела са решени по 

същество и 24,05% (19 дела) са прекратени. За сравнение процентът на 
свършените по същество дела от тази група през предходните години е бил, 
съответно - 80,00% през 2020 г., 67,03% през 2019 г., а за 2018 г. е 57,89% 
(фиг. 21)  

 
фиг. 21 

 
Обжалвани за периода са 50,79% (32 акта) от постановените през 2021 

г. и подлежащи на обжалване съдебни актове, приключващи делата от тази 
група. От постановените от предходната година актове, на които срокът им 
на обжалване е свършил през 2021 г. са обжалвани 5 съдебни акта. От 
върнатите от касационна проверка 28 акта, 17 бр. са потвърдени или 60,71%, 
7 акта са отменени – 25,00% и 4 акта са отменени частично – 14,29%. За 

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

48,10%45,00%

57,14%

73,68%

51,90%
55,00%

42,86%
26,32%

Срочност на делата по искове по ДОПК и ЗМ
за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

75,95%
80,00%

67,03%57,89%

24,05%20,00%

32,97%

42,11%

Дела по ДОПК и ЗМ - свършени по същество и прекратени за 
периода 2018г. - 2021г.

решени по същество прекратени
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сравнение през предходните години процентът на потвърдените актове е 
както следва: през 2020 г. – 63,41% (26 акта), 2019 г. – 53,85% (7 акта), а през 
2018 г. – 62,50% (5 акта). (фиг. 22)  

 
фиг. 22 

През отчетния период делата по Кодекса за социално осигуряване 
(КСО) и Закона за социалната помощ (ЗСП) съставляват 9,77% (116 дела) 
от първоинстанционните дела за разглеждане. През 2021 г. новопостъпилите 
дела са 96, което е два пъти повече в сравнение с 2020 г. и 2019 г., когато 
броят им е бил съответно 49 дела и 35 дела и почти четири пъти повече 
спрямо делата през 2018 г., когато са образувани само 25 дела от тази група.   
Делът на разгледаните производства през отчетната година е най-висок в 
сравнение с предходните три години, когато е бил съответно през 2020 г. 
4,98% (63 дела), през 2019 г. - 3,60% (44 дела), а през 2018 г. – 3,02% (31 
дела). От разгледаните 116 дела, 109 дела са с предмет КСО, а 7 са с предмет 
ЗСП. Данните сочат тенденция на нарастване на броя на делата от тази група. 
(фиг. 23) 

  
фиг. 23 

2021 г.

2020 г.

2019 г.
2018 г.

60,71%
63,41%

53,85%
62,50%

25,00%24,39%
30,77%

12,50%

14,29%12,20%
15,38%12,50%

0,00%0,00%
0,00%

12,50%

Резултати от касационната проверка на дела  по ДОПК и ЗМ за 
периода 2018 г. - 2021г.

потвърдени отменени частично отменени обезсилени

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

3,02% 3,60% 4,98%

9,77%

Относителен дял на дела по КСО и ЗСП от 
първоинстанционните дела за разглеждане за периода 

2018 г. - 2021 г.
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От делата за разглеждане в тази група са приключени 56,03% (65 дела), 

като за сравнение през 2020 г. са свършени 68,25% (43 дела), през 2019 г. са 
свършени 68,18% (30 дела), а през 2018 г. – 70,97% (22 дела). Данните сочат, 
че през отчетния период са свършени най-голям брой дела от четирите 
анализирани години. (фиг. 24) 

  
 

Свършени в срок до три месеца са 50,77% (33 дела). През 2020 г. 
свършени в този срок са 53,49% (23 дела), през 2019 г. 43,33% (13 дела), а 
през 2018 г. – 63,64% (14 дела). (фиг. 25) 

 

  
Фиг. 25 

От свършените дела по същество са решени 76,92% (50 дела) и 23,08% 
(15 дела) са прекратени. Процентът на свършилите по същество дела от тази 
група за 2020 г. е 65,12% (28 дела), за 2019 г. е 83,33% (25 дела) и за 2018 г. – 
90,91%. (20 дела). (фиг. 26) 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

70,97% 68,18%
68,25%

56,03%

Свършени дела по КСО и ЗСП 
от делата за разглеждане от тази група за периода 2018 г. - 2021 г.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

50,77%
53,49%

43,33%

63,64%

49,23%46,51%

56,67%

36,36%

Срочност на делата по КСО и ЗСП  за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

Фиг. 24 
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фиг. 26 

Обжалвани са 22,73% (10 акта) от постановените през 2021 г. и 
подлежащи на обжалване актове, приключващи делата от тази група. 
Обжалвани са и 3 акта, постановени през предходната година, на които 
срокът на обжалване и изтекъл през 2021 г. От върнатите 8 броя дела от 
касационна проверка 62,50 % (5 акта) са потвърдени и са отменени 37,50% 
(3 акта). За сравнение през 2020 г. оставените в сила актове са 100,00%, през 
2019 г. – 69,23%, а през 2018 г. – 62,50% . (фиг. 27) 

 

 
 

фиг. 27 
 
През 2021 г. делата по Закона за държавния служител (ЗДСл), 

Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР), Закона за 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

76,92%65,12%

83,33%
90,91%

23,08%

34,88%16,67%
9,09%

Дела по КСО и ЗСП  - свършени по същество и прекратени 
за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

62,50%

100,00%

69,23%62,50%

37,50%

0,00%

30,77%
37,50%

0,00%0,00%
0,00%

0,00%

0,00%0,00%
0,00%

0,00%

Резултати от касационната проверка на дела по КСО и ЗСП  -
за периода 2018 г. - 2021г. 

потвърдени отменени частично отменени обезсилени
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отбраната и въоръжените сили на РБ (ЗОВС на РБ) и Закона за 
съдебната власт (ЗСВ) съставляват 2,95% или 35 дела от 
първоинстанционните дела за разглеждане. Новообразуваните дела са 29, 
като по-голям е броят им през предходните три години, съответно през 2020 
г.- 45 дела, през 2019 г. – 33 дела и през 2018 г. – 49 дела.  

По-висок е делът на разгледаните производства  от тази група дела през 
трите предходни години, когато е бил съответно за 2020 г. – 4,27% (54 дела), 
за 2019 г. – 4,17% (51 дела) и за 2018 г. – 6,23% (64 дела). Данните очертават 
тенденция на намаляване на делата от тази група. (фиг. 28)  

От разгледаните в тази група общо 35 дела най-голям е броят на делата 
по ЗМВР – 21 бр., следват делата по ЗОВС – 8 бр., ЗДСл – 4 бр. и по ЗСВ – 2 
бр.  

 
 

Приключени са 62,86% (22 дела) от делата за разглеждане от тази 
група. Този процент е бил съответно за 2020 г. – 88,89% (48 дела) и 2019 г. – 
82,35% (42 дела), а за 2018 г. – 71,88% (46 дела). (фиг. 29).  

  
фиг. 29 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

6,23%

4,17%
4,27%

2,95%

Относителен дял на дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ от 
първоинстанционните дела за разглеждане за периода 2018 г. - 2021 

г.

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

71,88% 82,35% 88,89%

62,86%

Свършени дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ от делата за 
разглеждане  от тази група за периода 2018 г. - 2021 г.

Фиг. 28 
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През настоящата отчетна година в срок до три месеца са приключили 

54,55% (12 дела) от делата за разглеждане от тази група дела, какъвто е бил 
приблизително делът им през 2019 г. – 50,00% (21 дела). За сравнение през 
2020 г. в тримесечен срок са свършени 62,50% (30 дела), а през 2018 г. – 
63,04% (29 дела). (фиг. 30) 

  
Фиг. 30 

 
 

През 2021 г. 50,00% (11 дела) от свършените дела от тази група са 
решени по същество и 50,00% (11 дела) са прекратени. За сравнение 
съотношението на свършените по същество и прекратените дела от тази група 
през предходните три години е било, както следва: през 2020 г. – 77,08% (37 
дела) към 22,92% (11 дела), през 2019 г. – 69,05% (29 дела) към 30,95% (13 
дела), а през 2018 г. – 93,48% (43 дела) към 6,52% (3 дела). (фиг. 31)  

 
Фиг. 31 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

54,55%
62,50%

50,00%

63,04%

45,45%37,50%50,00%
36,96%

Срочност на делата по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ  
за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

50,00%

77,08%69,05%

93,48%

50,00%

22,92%

30,95%
6,52%

Дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ свършени по същество и 
прекратени за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени
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Обжалвани за периода са 25,00% (3 акта) от постановените през 2021 г. 

и подлежащи на обжалване съдебни актове, приключващи делата от тази 
група. През отчетната година е обжалван и 1 акт, постановен през 
предходната година, на който срокът на обжалване e изтекъл през 2021 г. От 
върнатите от касационна проверка 7 акта 57,14% или 4 акта са оставени в 
сила и 3 акта или 42,86% са отменени.  

Данните за качеството на съдебните актове за анализираните години са 
онагледени на фиг. 32. 

 
 

 
фиг. 32 

 
През 2021 година делата по Закона за държавната собственост (ЗДС), 

Закона за общинската собственост (ЗОбС), Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Закона за 
администрацията (ЗАдм.) са с относителен дял 3,45% или 41 дела от 
първоинстанционните дела за разглеждане.  Новообразувани през 2021 г. са 
33 дела, като приблизително такъв е бил броят им през 2019 г. и 2018 г., 
когато са образувани съответно 32 дела и 29 дела, а по-нисък е броят им през 
2020 г. – 18 дела. 

Делът на разгледаните дела от тази група и през предходните три 
години е бил под 5%, като през 2020 г. е 2,13% или 27 дела, през 2019 г. е 
3,03% или 37 и през 2018 г. – 3,60% или 37 дела. (фиг. 33)  

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

57,14%
60,00%

74,19%72,73%

42,86%40,00%
25,81%

27,27%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Резултати от касационната проверка на дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС 
за периода 2018 г. - 2021 г.

потвърдени отменени частично отменени обезсилени
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През годината са приключени 51,22% (21 дела) от делата за 

разглеждане от тази група. За сравнение свършените дела през 2020 г. са 
70,37% (19 дела), през 2019 г. са 75,68% (28 дела), а през 2018 г. са 86,49% 
(32 дела). (фиг. 34) 

 

 
От свършените дела в тримесечен срок са приключили 76,19% (16 

дела) и 23,81% (5дела) са свършили над 3месеца. За сравнение през 2020 г. 
делът на свършените в тримесечен срок дела е 52,63% (10 дела), през 2019 г. 
– 75,00% (21 дела), а през 2018 г. е съответно – 56,25% (18 дела).  

Динамиката на този показател през четирите анализирани години е 
онагледена на фиг. 35.  

 

2018 г.
2019 г.

2021 г.
2021 г.

3,60%
3,03%

2,13%
3,45%

Относителен дял на делата по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и 
ЗАдм  от първоинстанционните дела  за разглеждане 

през периода 2018 г. - 2021 г.

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

86,49%
75,68%

70,37%

51,22%

Свършени дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм  от  делата 
за разглеждане  от тази група  за периода 2018 г. - 2021г.

Фиг. 33 

Фиг. 34 
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От свършените дела по същество са решени 38,10% или 8 дела, а 

прекратени са 61,90% или 13 дела. Процентът на свършените по същество 
дела от тази група през 2020 г. и 2019 г. е бил съответно 36,84% (7 дела) и 
25,00% (7 дела), а през 2018 г. е 71,88% (23 дела). (фиг. 36). От общо 
прекратени 13 дела, 11 дела са с предмет ЗМСМА,  1 дело с предмет ЗОС и 1 
дело по ЗДС. Основанията за прекратяване на делата по ЗМСМА, са както 
следва: 4 дела са прекратени поради недопустимост на жалбата, 1 дело е било 
присъединено към по-рано образувано административно дело, по 3 дела е 
оттеглено оспорването, а 3 дела са с нередовност на жалбата Едно дело с 
предмет ЗОС е изпратено по подсъдност на Административен съд София – 
град, а 1 дело по ЗДС е с изтекъл срок за обжалване. 

  

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

76,19%

52,63%

75,00%
56,25%

23,81%

47,37%

25,00%

43,75%

Срочност  на делата по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм  за 
периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

38,10%
36,84%25,00%

71,88%

61,90%
63,16%

75,00%

28,13%

Дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм   
- решени по същество и прекратени за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени

Фиг. 35 

Фиг. 36 
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Обжалвани са 11,76% (2 акта) от постановените през 2021 г. и 

подлежащи на обжалване актове, приключващи делата от тази група. След 
касационна проверка, през отчетния период от върнати касационната 
инстанция са 6 броя дела, от които 2 съдебни акта са потвърдени – 33,33% и 
4 бр. или 66,67% са отменени изцяло. За сравнение потвърдените актове през 
2020 г. са 88,89%, през 2019 г. са 61,54%%, а през 2018 г. са 54,17%, (фиг. 37)  

   
Фиг. 37 

 
Делата по жалби срещу подзаконови нормативни актове са с 

относителен дял 1,18% или 14 бр. дела от първоинстанционните дела за 
разглеждане. От 14 дела за разглеждане 4 дела са образувани по протест на 
прокуратурата. Новообразувани през 2021 г. са 7 дела, докато през 
предходните години броят им е по-голям, съответно през 2020 г. – 32 дела, 
през 2019 г. – 50 дела и през 2018 г. – 65 дела.  

 Спрямо отчетната година по-висок е делът на разгледаните 
производства от тази група през трите предходни години, като през 2020 г. 
той е 3,95% или 50 дела, през 2019 г. е 4,91% или 60 дела, а през 2018 г. – 
6,82% или 70 дела. Данните за четирите анализирани години показват 
тенденция на намаляване делата от тази група. (фиг. 38)  

 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

33,33%

88,89%

61,54%
54,17% 66,67%

11,11%

30,77%25,00%

0,00%0,00%
0,00%

4,17%

0,00%0,00%

7,69%

16,67%

Резултати от касационната проверка на постановените актове по 
дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм  за периода 2018 г. - 2021г.

потвърдени отменени частично отменени обезсилени
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фиг. 38 

 
Тези дела са с висок обществен интерес, тъй като се оспорват наредби 

на общинските съвети, които регулират значими обществени интереси. 
Разглеждат се в състав от трима съдии с участието на прокурор и се 
отличават с по-голяма фактическа и правна сложност.  

Приключени са 100% от делата за разглеждане от тази група, които 
през отчетната година са 14 дела. За сравнение през 2020 г. делът на 
свършените дела е 86,00% (43 дела), през 2019 г. делът на свършените дела е 
70,00% (42 дела) и през 2018 г. - 85,71% (60 дела) (фиг. 39)  
 

 
фиг. 39 

От свършените дела през отчетната година в тримесечен срок са 
приключили 57,14% (8 дела). Процентът им през 2020 г. и 2019 г., е бил 
съответно 51,16% (22 дела) и 71,43% (30 дела), а през 2018 г. – 86,67% (52 
дела). (фиг. 40) 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

6,82%

4,91%
3,95%

1,18%

Относителен дял на дела  по жалби срещу подзаконови 
нормативни актове от първоинстанционните дела за 

разглеждане за периода 2018 г. - 2021 г.

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

85,71%
70,00% 86,00% 100,00%

Свършени дела по жалби срещу подзаконови нормативни  актове 
от делата за разглеждане от тази група  за периода 2018 г. - 2021 г. 



 
  

28 

 
фиг. 40 

 
През 2021 г. 64,29% (9 дела) от свършените дела са решени по същество 

и 35,71% (5 дела) са прекратени. За сравнение през 2020 г. решените по 
същество дела са 62,79% (27 дела), през 2019 г. – 54,76% (23 дела), а през 2018 
г. – 31,67% (19 дела). (фиг. 41) 

 
фиг. 41 

 
Обжалвани за периода са 42,86% (6 акта) от постановените през 2021 г. 

приключващи делата от тази група. От върнатите от касационна проверка 8 
акта, потвърдени са 3 бр. – 37,50%, 3 акта са отменени 37,5% и 2 акта са 
обезсилени – 25,00%. Данните за отчетната и предходните години са 
изобразени на фиг. 42. 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

57,14%51,16%

71,43%

86,67%

42,86%

48,84%
28,57%

13,33%

Срочност на делата жалби срещу подзаконови нормативни актове 
за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

64,29%62,79%54,76%

31,67%

35,71%
37,21%

45,24%

68,33%

Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове - свършени 
по същество и прекратени 
за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени
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фиг. 42 

 
През 2021 г. делата по Изборния кодекс съставляват 0,76% или 9 дела 

от първоинстанционните дела за разглеждане. През 2020 г. те са 0,79% или 10 
дела от първоинстанционните дела за разглеждане, през 2019 г., в която се 
проведоха последните местни избори делът на делата от тази група е бил 
1,88% или 23 дела, а през 2018 г. не са разглеждани дела с такъв предмет. 
(фиг. 43) Неритмичността на постъпления на дела от тази група произтича от 
периодичността на провеждане на местните избори в Република България. 

 

 
 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

37.50%

37,50%

76,92%

60,00%

37,50%

50,00%

15,38%
20,00%

25.00%
12,50%7,69%

20,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Резултати от касационната проверка на делата по жалби срещу 
подзаконови норматинвни актове

за периода 2018 г. - 2021 г.

потвърдени отменени обезсилени частично отменени

2018г.
2019г.

2020г.
2021г.

0,00%

1,88%

0,79%
0,76%

Относителен дял на делата по Изборен кодекс от 
първоинстанционните дела за разглеждане

за периода 2018 г. - 2021 г.

Фиг. 43 
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От постъпилите за разглеждане 9 дела в отчетния период 6 дела са 
свършени или 66,67%, през 2020 са свършени 100% (10 дела) от делата за 
разглеждане, през 2019 г. – 95,65 % (22 дела), а през 2018 г. няма постъпили 
дела за разглеждане. (фиг. 44) 

 
 
През отчетния период от свършените 6 дела всички са приключили в 

тримесечен срок. (фиг. 45) 
 

  
 
 
 Всички 6 дела са решени по същество. Данните за анализираните 

години са изобразени на  диаграма - фиг. 46.  

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

66,67%

100,00%95,65%

Свършени дела по Изборен кодекс от делата за разглеждане от 
тази група за периода 2018 г. - 2021 г.

фиг. 44

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

100,00%90,00%
100,00%

0,00%

10,00%0,00%

Срочност на делата по Изборен кодекс  
за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

Фиг. 45 
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Обжалвани за периода са 50,00% (1 акт) от постановените през 2021 г. 

и подлежащи на обжалване съдебни актове, приключващи делата от тази 
група. От касационна проверка е върнат 1 акт, който е потвърден. 

  
През тази отчетна година в съда са образувани само 5 дела по чл. 304 

от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които съставляват 
0,42% от първоинстанционните дела за разглеждане. Несъществен е бил 
делът им и през трите преходни години, съответно 0,16% или 2 дела през 
2020 г. и 0,49% или 6 дела, а през 2018 г. не са образувани дела с такъв 
предмет. (фиг. 47) 

 
Фиг. 47 

 
Производствата по чл. 304 от АПК се разглеждат от председателя на 

съда и касаят налагането на глоби на длъжностни лица за неизпълнение на 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

100,00%

70,00%
40,91%

0,00%

0,00%

30,00%

59,09%

0,00%

Дела по Изборен кодекс- свършени по същество и прекратени за 
периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

0,00%

0,49%

0,16%

0,42%

Относителен дял на делата по чл.304 от АПК от 
първоинстанционните дела за разглеждане 

за периода 2018 г. - 2021 г.

Фиг. 46 
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влезли в сила съдебни актове. Две от постъпилите за разглеждане дела са 
свършени в тримесечен срок, а едно дело е приключило в срок над 3 месеца. 
Трите дела са решени по същество, като по две от делата съдът е  отказал 
налагането на глоба, а по едно дело искането е уважено. От постановените 
актове няма обжалвани пред тричленен състав на Административен съд – 
Пазарджик.  

През отчетната година има само 1 дело образувано и разглеждано по 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 
горския фонд (ЗВСГЗГФ), Закона за обезщетяване на собственици на 
одържавени имоти (ЗОСОИ), Закона за възстановяване собствеността 
върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно 
устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, 
Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните 
имоти и Закона за собствеността (ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗДИ и 
ЗС).  Делото е прекратено на основание чл. 158, ал. 3 от АПК в едномесечен 
срок от образуването му. Постановеният съдебен акт е обжалван, но поради 
неотстраняване нередовността на подадената частната касационна жалба, 
същата е върната на подателя. 

През предходните три анализирани години делът на производствата от 
тази група е незначителен - под 2,00% от първоинстанционните дела за 
разглеждане. През 2019 г. той е бил 0,25 % или 3дела, през  2018 г. – 1,07 % 
или 11 дела. (фиг. 48)  

 
фиг. 48 

 
 

През отчетната година от първоинстанционните дела за разглеждане с 
най-голям относителен дял – 42,21% (501 дела) са делата от групата „Други 
административни дела”, извън конкретно посочените по-горе групи. Делът 
на тези производства през предходните години е, както следва: през  2020 г. - 
38,18% (483 дела), 2019 г. – 35,08% (429 дела) и през 2018 г. - 35,44% (364 
дела).  

 
 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

1,07%
0,25%

0,00%
0,08%

Относителен дял на делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, 
ЗВСВНОИ по ЗТСУ от първоинстанционните дела за 

разглеждане за периода 2018 г. - 2021 г.
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Относителният дял на делата от тази група по видове материя за 2021 г. 
може да се проследи на приложената диаграма – фиг. 49.  

 

 
Фиг. 49 

 
От 501 дела за разглеждане в група „Други административни дела“ 86 

дела или 17,17% са с предмет на обжалване заповеди за прилагане на 
принудителни административни мерки, издадени от началниците на 
Районните полицейски управления; 64 дела или 12,77% са с предмет на 
обжалване актове на началника на Затвора гр. Пазарджик и Главния директор 
на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“; 63 дела или 12,57% са с 
предмет на обжалване актове на изпълнителния директор на Държавен фонд 
„Земеделие“; 58 дела или 11,58% са дела по Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 46 дела 
или 9,18% са с предмет на обжалване актове на директора на РЗОК гр. 
Пазарджик; 24 дела или 4,79% са с предмет на обжалване откази на кметове 
на кметства и общини за издаване на удостоверения и разрешителни; 21 дела 
или 4,19% са с предмет на обжалване на откази и актове на Комисията за 
защита от дискриминация; 16 дела или 3,19% са с предмет на обжалване 
заповеди, издадени от Началник отдел “Оперативни дейности“ при ЦУ на 
НАП; 15 дела или 2,99% са с предмет на обжалване откази по заявления за 
предоставяне на достъп до обществена информация; 15 дела или 2,99% са с  

против заповеди за прилагане на 

ПАМ на Началник на РПУ; 17,17%

против актове на Началника на 

Затвора и ГДИН; 12,77%

против актове на изп. директор на 

ДФЗ; 12,57%

дела по ЗУСЕСИФ; 11,58%против актове на директора на 

РЗОК гр. Пазарджик; 9,18%

против заповеди на кметове на 

общини и областен управител; 

4,79%

против актове на КЗД; 4,19%

против заповеди на от Началник 

отдел “ОД“  при ЦУ на НАП.; 

3,19%

дела по ЗДОИ; 2,99%

дела с предмет на обжалване актове 

издадени от директора на РИОСВ; 

2,99%

против решения на НЕЛК; 2,79%

дела с предмет ЗОБВВПИ; 1,80%

дела  с предмет на обжалване 

актове на директорите на ДГС и 

ДЛС; 1,40%

дела против Дирекция „Инспекция 

по труда“ ; 1,40% дела с предмет на обжалване актове 

издадени от  КПКОНПИ; 1,20%

други дела; 9,98%

Структура на делата за разглеждане от групата "Други административни дела" за 2021 г.
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предмет на обжалване актове на директора на РИОСВ; 14 дела или 2,79% са с 
предмет на обжалване актове на Началника на НЕЛК; 9 дела или 1,80% са с 
предмет на обжалване актове или откази на началник на РПУ за издаване на 
разрешение на дейности ОБВВПИ; 7 дела или 1,40% са дела с предмет на 
обжалване актове на директорите на ДГС и ДЛС; 7 дела или 1,40% са дела с 
предмет на обжалване актове на директора на ДИТ гр. Пазарджик; 6 дела или 
1,20% са с предмет на обжалване актове на КПКОНПИ; Освен 
гореизброените дела в тази група са  още 50 дела или  9,98%, против актове,  
издадени от директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и 
служителите“, началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“, 
директора на „Басейнова дирекция“,  дела с предмет Закона за интеграция на 
хората с увреждания, актове издадени от директор на дирекция „Гражданска 
регистрация на населението“, актове издадени от началника на РДНСК и 
ДНСК и други. 

От делата за разглеждане в тази група са свършени 73,65% или 369 
дела. За сравнение процентът на свършените дела през 2020 г. е 73,29% (354 
дела), през 2019 г. – 75,76% (325 дела), а  през 2018 г.– 82,14% (299 дела). 
Като абсолютен брой най-много дела са свършените през отчетния период. 
(фиг. 50) 

 
 

 
В срок до три месеца са приключили 64,50% (238 дела) от свършените 

дела. За предходните отчетни години той е бил съответно за 2020 г. – 61,30% 
(217 дела), за 2019 г. и 2018 г. съответно – 66,15% (215 дела) и 77,93% (233 
дела). (фиг. 51) 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

82,14%
75,76%

73,29% 73,65%

Свършени други административни дела от делата за 
разглеждане  от тази група за периода 2018 г. - 2021 г.

фиг. 50 
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Съотношението между свършените по същество и прекратени дела 

през отчетния период е 59,35% (219 дела) към 40,65% (150 дела). За 
сравнение през предходните три години това съотношение е както следва: 
през 2020 г. – 66,38% (235 дела) към 33,62% (119 дела), през 2019 г. – 63,08% 
(205 дела) към 36,92% (120 дела) и през 2018 г. – 70,90% (212 дела) към 
29,10% (87 дела) (фиг. 52) 

  
Фиг. 52 

 
Обжалвани са 35,90% (98 акта) от постановените през 2021 г. и 

подлежащи на обжалване актове, приключващи делата от тази група. През 
отчетната година са обжалвани и 21 акта, постановени през предходната 
година, на които срокът на обжалване e изтекъл през 2021 г. Върнати от 
касационна проверка са 113 акта, от които 61,06% са потвърдени или това са 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

64,50%61,30%
66,15%

77,93%

35,50%38,70%33,85%22,07%

Срочност на другите административни дела 
за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

59,35%
66,38%63,08%

70,90%

40,65%33,62%
36,92%29,10%

Други административни дела - свършени по същество и 
прекратени за периода 2018 г.-2021 г.

решени по същество прекратени

Фиг. 51 
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69 акта, 32,74% или 37 акта са отменени изцяло, 1 акт е обезсилен или 
0,88%, а 6 акта – 5,31% са отменени частично. Данните за четирите 
анализирани години са визуализирани на фиг. 53.  

 
Фиг. 53 

 
През 2021 г. частните административни производства съставляват 

5,98% (71 дела) от първоинстанционните дела за разглеждане. Делът на тези 
производства през 2020 г. е 6,88% (87 дела), през 2019 г. е 8,75% (107 дела), а 
през 2018 г. е 9,15% (94 дела). Данните показват, че и за четирите 
анализирани години делата от тази група не надвишават 10,00% от 
първоинстанционните дела за разглеждане, като се очертава тенденция на 
намаляване на относителният им дял. (фиг. 54) 

 
 
 
Свършени са 100,00% (71 дела) от делата за разглеждане в тази група, 

всички в законоустановения процесуален срок. (фиг. 55)  

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

61,06%
68,87%68,67%

71,43%

32,74%27,36%26,51%21,43%

5,31%2,83%
4,82%

3,57%

0,88%
0,94%0,00%

3,57%

Резултати от касационната проверка на другите  административни 
дела за периода 2018 г. - 2021г.

потвърдени отменени частично отменени обезсилени

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

9,15% 8,75%
6,88%

5,98%

Относителен дял на Частните административни  дела 
от първоинстанционните дела за разглеждане за 

периода 2018 г. - 2021 г.

фиг. 54 
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фиг. 55                                                   

 
Разгледани по същество са 90,14% (64 дела) от делата и 9,86% (7 дела) 

са прекратени. Данните за четирите анализирани години са представени на 
диаграмата по-долу – фиг. 56. 

 
Фиг. 56 

 
Обжалван е 1 съдебен акт, който е оставен без разглеждане от  

касационната инстанция.  
През отчетната година в Административен съд – Пазарджик е имало за 

разглеждане 642 касационни дела, като от тях 576 са с административно-
наказателен характер. Относителният дял на касационните производства от 
всички дела за разглеждане е 35,10%. По-нисък е делът на тези производства 
през предходните три години, когато е бил съответно през 2020 г. – 30,68% 
(560 дела), през 2019 г. – 30,94% (548 дела) и през 2018 г. – 28,78% (415 
дела). Данните за четирите анализирани години показват незначително 
увеличаване на относителния дял на касационните производства от общия 
брой дела за разглеждане, което е свързано с изменението на Закона за 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

100,00% 98,94% 99,07%
100.00%

Свършени частни  административни дела от делата за 
разглеждане  от тази група за периода 2018 г. - 2021 г.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

90,14%87,36%
95,28%92,47%

9,86%
12,64%4,72%

7,53%

Частни административни дела - свършени по същество и 
прекратени за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени
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изпълнение на наказанията и задържането под стража и реда за касационно 
обжалване на постановените актове в първоинстанционното производство 
пред тричленен състав на административния съд. (фиг. 57) 

 
От разгледаните 642 касационни дела са свършени 84,11% или 540 

дела. Приблизително същият е процентът на свършените касационни дела и 
през трите предходни години, когато е бил съответно през 2020 г. – 84.46% 
(473 дела), през 2019 г. - 87,77% (481 дела),  и през 2018 г. - 84,82% (352 
дела). Видно от данните и през четирите анализирани години процентът на 
свършените дела е много висок. (фиг. 58) 

  
В срок до три месеца са приключили 86,48% (467 дела) от делата, 

като през 2020 г. в тримесечен срок са приключили 71,67% (339 дела) от 
делата, през 2019 г. – 86,90% (418 дела) и през 2018 г. – 94,03% (331 дела). 
(фиг. 59)  

От тези данни може да се направи извод, че въпреки голямата 
натовареност на съдиите и мерките за ограничаване разпространението на 
вирусната инфекция COVID-19, се запазва високият процент на свършени 
касационни дела, в срок до три месеца.  

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

28,78% 30,94%
30,68% 35,10%

Относителен дял на касационните производства от  
делата за разглеждане за периода 2018 г. - 2021 г.

фиг. 57

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

84,82% 87,77%
84,46%

84,11%

Свършени касационни производства от  делата за 
разглеждане от тази група за периода 2018 г. - 2021 г.

Фиг. 58 
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Делът на разгледаните по същество касационни производства през 2021 

г. е 91,85% (496 дела). За сравнение през 2020 г. делът на свършените по 
същество касационни дела е бил 96,41% (456 дела), през 2019 г. – 95,43% 
(459 дела), а през 2018 г. – 98,30% (346 дела). (фиг. 60) 

 

 
 

 
Административен съд – Пазарджик е касационна инстанция за делата 

от административно-наказателен характер, разглеждани от Районните 
съдилища в Пазарджик, Пещера, Велинград и Панагюрище, както и на 
постановените от едноличните съдебни състави на Административен съд – 
Пазарджик актове по дела с предмет Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража. През 2021 г. при осъществяване на инстанционен 
контрол Административен съд - Пазарджик е потвърдил 76,61% от 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

86,48%
71,67%

86,90%
94,03%

13,52%
28,33%13,10%5,97%

Срочност на касационните производства 
за периода 2018 г. - 2021 г.

свършени в срок до 3 м. свършени в срок над 3 м.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

91,85%
96,41%95,43%98,30%

8,15%
3,59%

4,57%
1,70%

Касационни производства - свършени по същество и прекратени
за периода 2018 г. - 2021 г.

решени по същество прекратени

Фиг. 59 

Фиг. 60 
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съдебните актове, постановени от първоинстанционните съдилища и е 
отменил изцяло или отчасти 23,39%. За сравнение през 2020 г. в сила са 
оставени 78,29%, през 2019 г. – 72,11% и през 2018 г. – 75,72%. От данните за 
четирите анализирани години е видно, че е постигнато високо качеството на 
постановените от районните съдилища актове и се наблюдава стабилност в 
стойностите на този показател. (таблица № 5). 

 
Резултати от касационната проверка на актовете на първоинстанционните 

съдилища (от свършените по същество касационни производства)  
за периода 2018 г. – 2021 г.  

                                                                                                                                      Таблица № 5 

Резултати от касационната 
проверка на актовете на 
първоинстанционните 
съдилища 
 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

бр. % бр. % бр. % бр. % 

потвърждава/оставя в сила 
решението 

262 75,72 331 72,11 357 78,29 380 76,61 

отменя решението  
(в т.ч. отчасти) 

84 24,28 128 27,89 99 21,71 116 23,39 

всичко 346 100,00 459 100,00 456 100,00 496 100,00 

 
През 2021 г. съдиите в Административен съд – Пазарджик са провели 

общо 1948 открити съдебни заседания. Във връзка с мерките за ограничаване 
разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19 през отчетната 
година се проведоха открити съдебни заседания, осъществени чрез 
видеоконферентна връзка, посредством приложението Skype по производства 
по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 
Постъпило е само едно искане за поправка и допълване на протокол от 
открито съдебно заседание, което съдът е оставил без уважение.Това е 
показателно за точно, коректно и пълно отразяване на проведените съдебни 
заседания. Всички заседания са проведени на определената по график дата и 
на обявения час, не са допуснати нарушения на графика и часа за заседание. 
Протоколите от открито съдебно заседание са публикувани на интернет 
страницата на Административен съд  - Пазарджик в законоустановения срок. 

И през тази отчетна година съдиите се стремяха да спазват 
процесуалния срок по чл. 157, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
за насрочване на делата в срок не по-дълъг от два месеца от постъпване на 
жалбата. През 2021 г. 310 дела от общо 1080 дела са насрочени извън 
регламентирания двумесечен срок, което основно се дължи на изключително 
високата натовареност на съда и мерките за ограничаване разпространението 
на коронавирусната инфекция COVID-19. През отчетния период няма случаи, 
при които след отлагане на дело за разглеждане в следващо заседание, то да е 
насрочено извън тримесечния срок. 
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IІ. Натовареност на съдиите и кадрова обезпеченост 
 
1. Средна натовареност по щат на дела за разглеждане и на свършени 

дела. 
Средната натовареност на съдия по щат е 203,22 дела за разглеждане 

през годината, което прави по 16,94 дела месечно. За 2020 г. натовареността 
по щат е била 228,13 или 19,01 дела средномесечно, през 2019 г. тя е 221,38 
или 18,45 дела средномесечно, а през 2018 г. натовареността е била най-
висока - 240,33 дела средно на съдия за година, или 20,03 средномесечно. 
Утвърждаването на три нови щатни бройки за съдии, от които 2 щатни 
бройки през 2019 г. и 1 щатна бройка през 2021 г. повлия положително върху 
труднопреодолимата свръхнатовареност на съда през последните четири 
години. При определяне на натовареността на съдиите за 2020 г. 
Административен съд – Пазарджик беше определен от Висшия съдебен съвет 
за един от свръхнатоварените съдилища в страната. Видно от изложените по-
горе данни и през отчетната година натовареността остава много висока. 
Върху натовареността на съдиите освен броя на възложените за разглеждане 
дела, влияние оказа и изменението на чл. 213а от АПК (ДВ, бр. 77 от 2018 г., 
в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 15 от 2021 г.) относно проверката за редовност 
и допустимост на касационната жалба или протест. Съгласно новата  
редакция на чл. 213а АПК проверката за редовност на касационната жалба 
или протеста се извършва от съдията-докладчик в първоинстанционния съд, 
който се произнася и по исканията за възстановяване на срока за касационно 
оспорване, за освобождаване от държавна такса, както и по направените 
преди изпращане на делото искания за предоставяне на правна помощ по 
реда на Закона за правната помощ и искания по чл. 166 и 167. На практика  
тази промяна в АПК, влязла в сила февруари 2021 г., доведе до увеличаване 
натовареността на съдиите, без това да се отразява при изчисляването на този 
показател статистически. Считаме, че за нормализиране на натовареността 
щатната численост на съдийския състав в Административен съд – Пазарджик 
трябва да е от 10 съдии. (фиг. 61 и фиг. 62)    

 

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

240,33
221,38

228,13
203,22

Средна годишна щатна натовареност на делата за 
разглеждане за периода 2018 г. - 2021 г.

Фиг. 61 
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Фиг. 62 

 
 
По отношение на свършените дела средната натовареност през 

годината по щат е била 154,33 дела на съдия или средно на месец 12,86 дела. 
Този показател през 2020 г. е 178,88 свършени дела средно за годината и 
14,91 дела средномесечно, през 2019 г. е 176,00 дела и съответно 14,67 дела 
средномесечно, а през 2018 г. е 195,50 дела годишно и 16,29 дела 
средномесечно. (фиг. 63 и фиг. 64)  

 
 

 
Фиг. 63 

 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

16,94
19,0118,45

20,03

Средномесечна натовареност на делата за разглеждане по щат   
за периода 2018 г. - 2021 г.

2018 г.
2019 г.

2020 г.
2021 г.

195,50
176,00 178,88

154,33

Средна годишна щатна натовареност на свършените 
делата за периода 2018 г. - 2021 г.
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Данните за щатната натовареност на делата за разглеждане и на 
свършените дела за четирите анализирани години са представени в таблица 
№ 6.  

Сравнителна таблица за щатната натовареност 
 в Административен съд - Пазарджик за периода 2018 г. - 2021 г. 

      

Таблица № 6 
отчетен 
 период  

дела за 
разглеждане 

(бр.) 

свършени 
дела 
(бр.) 

магистрати 
по щат 

(бр.) 

щатна натовареност 

ср. годишна 
 натовареност 
 на делата за 
 разглеждане 

(бр.) 

ср. годишна 
 натовареност 

 на 
свършените 

дела (бр.) 

ср. месечна  
 натовареност 
 на делата за 
разглеждане 

(бр.) 

ср. месечна 
 натовареност 

 на 
свършените 

дела (бр.) 

2018 г. 1442 1173 6 240,33 195,50 20,03 16,29 
2019 г. 1771 1408 8 221,38 176,00 18,45 14,67 
2020 г. 1825 1431 8 228,13 178,88 19,01 14,91 
2021 г. 1829 1389 9 203,22 154,33 16,94 12,86 

 
2. Действителна натовареност на делата за разглеждане и на 

свършените дела.  
През 2021 г. средната действителна натовареност на съдия е 228,63 

дела за разглеждане през годината, което прави по 19,05 дела месечно. За 
сравнение данните за този показател през трите предходни години са както 
следва: през 2020 г. е 240,66 дела средно на съдия за година или 20,05 дела 
средномесечно, през 2019 г. е 287,19 дела средно на съдия за година или 
23,93 дела средномесечно, а през 2018 г. – 243,72 дела средно на съдия за 
годината, или 20,31 дела средномесечно. Командироването на съдия 
Красимир Лесенски от Районен съд – Пазарджик през 2019 г.,  на съдиите 
Светомир Бабаков от Районен съд – Асеновград и Николинка Попова от 
Районен съд – Пазарджик през 2020 г., както и на съдия Николай Ингилизов 
от Районен съд – Пловдив, считано от 01.04.2021 г., видно от изложените 
данни, е повлияло положително върху намаляването на действителната 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

12,86
14,91

14,67
16,29

Средномесечна щатна натовареност на свършените дела за 
периода 2018 г. - 2021 г.

Фиг. 64 
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свръхнатовареност на съдиите от Административен съд – Пазарджик, която 
въпреки тези мерки остава много висока. 

Средната действителна натовареност на делата за разглеждане на 
месечна и годишна база за четирите анализирани години е представена 
съответно на фиг. 65 и фиг. 66. 

 
фиг. 65 

 

 
фиг. 66 

 
Действителната натовареност на база свършени дела е 173,63 дела 

средно за годината или 14,47 дела на съдия средномесечно. През 2020 г. 
действителната натовареност е 188,70 дела на съдия средно за годината или  
15,73 дела средномесечно. По-висока е стойността на този показател през 
2019 г., съответно 19,03 дела средномесечно или 228,32 дела средногодишно 
на съдия, а през 2018 г. е 16,52 средномесечно или 198,25 дела годишно.  

Видно от данните действителната натовареност, на база свършени дела 
и през четирите анализирани години е много висока, което е показател за 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

228,63
240,66

287,19243,72

Средна годишна действителна натовареност на 
делата за разглеждане  за периода 2018 г. – 2021 г.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

19,05
20,05

23,9320,31

Средна месечна действителна натовареност на делата 
за разглеждане  за периода 2018 г. – 2021 г.



 
  

45 

упоритата и всеотдайна работа, и високия професионализъм на съдиите, 
правораздавали в Административен съд – Пазарджик.  

Средната действителна натовареност на свършените дела на годишна и 
месечна база за четирите анализирани години е представена съответно на 
фиг. 67 и фиг. 68.  

 
 

 
фиг. 67 

 
 

 
фиг. 68 

 
 
Данните за действителната натовареност на делата за разглеждане и на 

свършените дела за четирите анализирани години са представени в таблица 
№ 7.  

 
 
 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

173,63
188,70

228,32198,25

Средна годишна действителна натовареност на 
свършените дела за  периода 2018 г. – 2021 г.

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

14,47
15,73

19,0316,52

Средна месечна действителна натовареност на свършените 
дела   за периода 2018 г. – 2021 г.
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Сравнителна таблица за действителната натовареност 
 в Административен съд - Пазарджик за периода 2018 г. - 2021 г.  

        

Таблица № 7 
отчетен 
 период  

дела за 
разглежд

ане 
(бр.) 

свършени 
дела 
(бр.) 

магистр
ати по 

щат 
(бр.) 

отработе
ни 

човеко- 
месеци 

действителна натовареност 

ср. годишна 
 натовареност 
 на делата за 
 разглеждане 

(бр.) 

ср. годишна 
 натовареност 

 на 
свършените 

дела 
(бр.) 

ср. месечна  
 натовареност 
 на делата за 
 разглеждане 

(бр.) 

ср. месечна 
 натовареност 

 на 
свършените 

дела 
(бр.) 

2018 г. 1442 1173 6 71,00 243,72 198,25 20,31 16,52 
2019 г. 1771 1408 8 74,00 287,19 228,32 23,93 19,03 
2020 г. 1825 1431 8 91,00 240,66 188,70 20,05 15,73 
2021 г. 1829 1389 9 96,00 228,63 173,63 19,05 14,47 

 
Динамиката на показателя средномесечна натовареност на делата за 

разглеждане по щат и действителна за периода 2018 г. – 2021 г. може да се 
проследи на приложената за целта графика – фиг. 69. Видно от изложените 
данните действителната натовареност на делата за разглеждане е по-висока 
от щатната натовареност, което се дължи на незаети съдийски щатове, през 
различни периоди от анализираните години. 

 

 
фиг. 69 

 
Съпоставката между щатната и действителната средномесечна 

натовареност на база свършени дела за анализираните години е онагледена 
на фиг. 70 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

19,05
20,05

23,93
20,31

16,94

19,0118,45
20,03

Средномесечна натовареност на делата за разглеждане по щат и 
действителна за периода 2018 г. - 2021 г.

ср. месечна действителна  натовареност  на делата за
разглеждане
ср. месечна щатна натовареност  на делата за
разглеждане по щат
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фиг. 70  
 

Индивидуалната натовареност на всеки съдия за четирите анализирани 
години е посочена в Таблица № 8. 

 
 

Действителна средномесечна натовареност на база дела за разглеждане и  
свършени дела по съдии в Административен съд - Пазарджик  

за  2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
                                                                                                                                                   Таблица № 8 

магистрати 
 

средномесечна натовареност на  
делата за разглеждане 

средномесечна натовареността 
свършените дела 

  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мариана Шотева 15,82 18,58 20,25 19,33 12,64 15,00 15,42 14,83 

Десислава 
Кривиралчева 

18,92 22,33 20,50 18,67 15,75 18,75 17,50 12,67 

Георги Видев 21,75 25,58 21,67 11,00 18,50 21,50 18,00 11,00 

Христина Юрукова 21,25 26,17 20,83 19,08 17,00 20,75 15,50 13,92 

Георги Петров 21,83 26,00 22,83 20,75 17,58 20,00 18,00 16,08 

Красимир Лесенски  13,50 19,58 21,58  3,50 14,25 17,67 

Светомир Бабаков   18,45 20,17   13,91 16,83 

Николинка Попова   14,00 18,33   4,00 12,67 

Николай Ингилизов    15,67    11,11 

Общо за съда  20,31 23,93 20,05 19,05 16,52 19,03 15,73 14,47 
 

 
През отчетната година натовареността на председателя на 

Административен съд – Пазарджик съдия Мариана Шотева е била 80 % при 
разпределение на постъпващите еднолични дела и 100 % при разпределение  

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

14,47
15,73

19,03
16,52

12,86

14,9114,67
16,29

Средномесечна натовареност на свършените дела по щат и 
действителна  за периода 2018 г. - 2021 г.

ср. месечна
действителна натовареност
на свършените дела

ср. месечна
щатна натовареност
на свършените дела по щат
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на постъпващите касационни дела. Натовареността при разпределение на 
постъпващите в съда първоинстанционни и касационни дела през 2021 г. на 
заместник председателя на съда – съдия Десислава Кривиралчева, на съдиите 
Георги Петров, Георги Видев, както и на командированите съдии - Красимир 
Лесенски, Светомир Бабаков, Николинка Попова и Николай Ингилизов е 
била 100%, а на съдия Христина Юрукова – 85%.  

 
ІІІ. Срочност на разглеждане на делата 
 
Както през предходните три години, така и през тази отчетна година в 

съда са постигнати отлични резултати по отношение на показателя срочност 
на делата, въпреки изключително високата натовареност на съдиите и по-
големия брой на делата за разглеждане. 

В срок до три месеца са приключили 71,27% (990 дела) от свършените 
дела. За сравнение през 2020 г. делът им е бил 64,15% (918 дела), през 2019 г. 
делът им е бил 74,36% (1047 дела), а през 2018 г. – 81,59 % (957 дела) -  
таблица № 9 и фиг. 71. 

 Благодарение на упоритата и всеотдайна работа на съдиите през 
отчетната година е изпълнена оперативната цел „Бързо административно 
правораздаване“, заложена в Оперативния план на съда за 2021 г., където 
стойността за този показател е 70%.  

От изключително важно значение за бързината на съдебното 
производство е срочното изготвяне на съдебните актове, като показателно, а 
и повод за гордост е, че при тази висока натовареност през 2021 г. всички 
съдебни решения са постановени в законоустановения едномесечен срок, с 
изключение само на 3 съдебни акта, постановени в двумесечен срок, поради 
поставянето под карантина на съдията-докладчик. 

 
 

Сравнителна таблица 
за срочността на свършените дела през периода 2018 г. -  2021 г. 

 
                                                                                                                                                    Таблица № 9 

свършени дела/година 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
бр. % бр. % бр. % бр. % 

свършени дела в срок до 3м. 957 81,59 1047 74,36 918 64,15 990 71,27 

свършени дела в срок над 3м. 216 18,41 361 25,64 513 35,85 399 28,73 

всичко свършени: 1173  1408  1431  1389  
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фиг. 71  

  
Данните за срочността на свършените дела през 2021 г. по групи 

видове дела могат да се видят в Таблица № 10.  
 
 

Справка за продължителността на свършените дела 
по групи дела през 2021 г. 

                                                                                                                                Таблица № 10 
дела по видове групи 
 

всичко 
 

в т.ч. до 3м. в т.ч. над 3 м. 

бр.  бр.  

Жалби срещу подзаконови нормативни 
актове 14 8 57,14 6 42,86 
Изборен кодекс 6 6 100,00 0,00 
ДОПК И ЗМ 79 38 48,10 41 51,90 
ЗУТ и ЗКИР 74 25 33,78 49 66,22 
ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ,ЗВСВНОИ по 
ЗТСУ 1 1 100,00  0,00 
КСО и ЗСП 65 33 50,77 32 49,23 
ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ 22 12 54,55 10 45,45 
ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм 21 16 76,19 5 23,81 
ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК,      лицензи  0  0,00  0,00 
Искове по АПК 124 73 58,87 51 41,13 
Дела по чл.304 АПК 3 2 66,67 1 33,33 
Дела за бавност 0 0,00  0,00 
Други административни дела 369 238 64,50 131 35,50 
Частни административни дела 71 71 100,00 0,00 
Общо първоинстанционни дела 849 523 61,60 326 38,40 
Касационни дела 540 467 86,48 73 13,52 
Общо дела 1389 990 71,27 399 28,73 

 

2021 г.
2020 г.

2019 г.
2018 г.

71,27%64,15%
74,36%

81,59%

28,73%
35,85%25,64%18,41%

Сравнителна таблица 
за срочността на свършените дела  през  2018 г. - 2021 г.

свършени дела в срок до 3м. свършени дела в срок над 3м.
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Индивидуалните резултати на съдиите по показателя срочност на 
свършените дела за четирите анализирани години са представени в таблица 
№ 11. 

Срочност на делата по съдии в Административен съд – Пазарджик 
за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

Таблица № 11 

магистрати 

свършени дела   свършени дела   

в срок до 3 месеца в срок над 3 месеца 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

Мариана Шотева 76,98 72,22 60,00 64,04 23,02 27,78 40,00 35,96 

Десислава Кривиралчева 83,60 77,33 70,95 71,71 16,40 22,67 29,05 28,29 

Георги Видев 83,78 85,27 69,44 90,91 16,22 14,73 30,56 9,09 

Христина Юрукова 84,31 76,31 56,45 64,67 15,69 23,69 43,55 35,33 

Георги Петров 74,41 66,25 58,80 61,66 25,59 33,75 41,20 38,34 

Красимир Лесенски  85,71 66,36 75,94  14,29 33,64 24,06 

Светомир Бабаков   68,63 79,70   31,37 20,30 

Николинка Попова   100,00 73,68    26,32 

Николай Ингилизов    76,00    24,00 

Общо за съда 81,59 74,36 64,15 71,27 18,41 25,64 35,85 28,73 

 
Въз основа на данните и предвид трудностите съпътстващи тази 

отчетна година може да се направи извод, че по показателя бързина на 
съдебното производство в Административен съд – Пазарджик са постигнати 
отлични резултати. 

 
ІV. Качество на съдебните актове 
 
През 2021 г. са постановени 1390 съдебни акта, приключващи делото, 

от които подлежащи на обжалване са 628. През отчетния период са 
обжалвани 268 акта, приключващи делото, в това число и 46 акта 
постановени през предходната година, за които срокът за обжалване е 
изтекъл през отчетната 2021 г. След касационна проверка в отчетния период 
са върнати 267 съдебни акта, от които потвърдени са 67,04% или 179 
съдебни акта - 160 решения и 19 определения. Отменени са изцяло 25,47% 
или 68 съдебни акта, от които 59 решения и 9 определения. Обезсилени са 
1,50% - 4 решения, а потвърдени в една част и частично отменени и/или 
частично обезсилени в друга част са 5,99% или 16  съдебни акта – 15 
решения и 1 определение. През отчетния период процентът на потвърдените 
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от касационната инстанция актове е 67,04%, за 2020 г. е 69,59%,  за 2019 г., и 
сходен с този за 2018 г. - 70,80%. Предвид тези данни може да се направи 
извод, че през отчетната година е постигнато много високо качество на 
постановените съдебните актове. 

Основни причини за отмяна на съдебните решения са нарушения на 
материалния закон и съдопроизводствените правила. Отменени изцяло 
поради нарушение на материалния закон са 44 съдебни решения, а поради 
допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила са 
отменени 15 съдебни решения. Обезсилени изцяло са 3 съдебни решения, а 1 
съдебен акт е обезсилен, поради отмяна на оспорвания акт и отпадане на 
правния интерес при обжалването пред касационната инстанция. Най-
големият процент от отменените от касационната инстанция определения и 
решения са от групата „други административни дела“.  

Частично отменени и/или обезсилени са 15 съдебни решения и 1 
определение. Отменени изцяло са 9 определения, от които 5 поради 
нарушение на съдопроизводствените действия и 4 определения – поради 
нарушение на закона. Няма съдебни актове, които да са били обявени за 
нищожни.  

Данните за резултатите от касационна проверка на обжалваните актове 
по групи дела са представени в Таблица 12 и на фиг. 72. 

 
 

 
Фиг. 72 

 
 
 

2021г.
2020г.

2019г.
2018г.

67,04%
69,59%

62,68%61,67%

25,47%23,82%
24,28%24,23%

5,99%
5,64%

10,51%8,81%

1,50%0,94%
2,54%

5,29%

Резултати от върнати обжалавани и протестирани дела  за 
периода 2018 г. - 2021 г.

потвърдени отменени частично
отменени 

обезсилени
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Резултати от върнати от касационна проверка обжалвани актове  

(приключващи делата) по групи дела през 2021 г. 
                                                                                                                             

    Таблица № 12  
Обжалвани съдебни актове върнати  от тях:  

потвърдени отменени обезсилени 
частично 
 отменени  

бр. 
 

бр. 
 

бр. 
 

бр. 
 Жалби с/у подзак. норм. 

актове 
8 3 37,50 3 37,50 2 25,00   

изборен кодекс 1 1 100,00  0,00     

ДОПК И ЗМ 28 17 60,71 7 25,00  0,00 4 14,29 

ЗУТ и ЗКИР 33 22 66,67 7 21,21 1 3,03 3 9,09 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 
ЗОСОИ,ЗВСВНОИ по ЗТСУ 

0 0 0,00 0 0,00     

КСО и ЗСП 8 5 62,50 3 37,50     

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ 7 4 57,14 3 42,86     

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм 6 2 33,33 4 66,67  0,00  0,00 

Искове по АПК 62 55 88,71 4 6,45  0,00 3 4,84 

Други администативни дела 113 69 61,06 37 32,74 1 0,88 6 5,31 

Дела по чл.304 АПК 0         

Частни административни 
дела 

0  0,00 0 0,00     

Общо първоинстанционни 
дела 

266 178 66,92 68 25,56 4 1,50 16 6,02 

Касационни дела 1 1 100,00       

Всичко: 267 179 67,04 68 25,47 4 1,50 16 5,99 

Данните за резултатите от касационна проверка на обжалваните актове 
по съдии за четирите анализирани години са представени по-долу в табличен 
вид. (Таблица № 13) 

 
Резултати от касационната проверка на делата по съдии 

за актове върнати през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 
Таблица № 13 

Съдии 
 

Потвърдени (%) Отменени (%) Обезсилени (%) 
Потвърдени в една част, 

отменени и/или 
обезсилени в друга (%) 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

съдия 
Мариана 
Шотева 56,60 58,98 67,57 68,97 24,53 23,08 27,03 31,03 7,55 2,56   11,32 15,38 5,41  
съдия 
Десислава 
Кривиралчева 64,29 65,91 77,59 56,41 11,90 20,45 12,07 30,77 7,14 4,55 5,17 2,56 16,67 9,09 5,17 10,26 
съдия Васко 
Нанев 61,11 60,71 67,39 75,00 33,33 32,14 28,26 12,50 5,56 1,79    5,36 4,35 12,50 
съдия Георги 
Видев 51,29 51,11 64,18 69,70 33,33 26,67 26,87 21,21  2,22   15,38 20,00 8,96 9,09 
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Съдии 
 

Потвърдени (%) Отменени (%) Обезсилени (%) 
Потвърдени в една част, 

отменени и/или 
обезсилени в друга (%) 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

съдия 
Христина 
Юрукова 72,00 70,91 81,13 81,48 20,00 18,18 15,09 18,52 4,00    4,00 10,91 3,77  
съдия Георги 
Петров 85,72 69,44 55,81 66,67 7,14 22,22 37,21 27,77 7,14 5,56   2,78 6,98 5,56 
съдия 
Красимир 
Лесенски   66,67 59,57   33,33 27,66    4,26    8,51 
съдия 
Светомир 
Бабаков   83,33 77,14   16,67 20,00    2,86     
съдия 
Николинка 
Попова    42,86    42,86        14,28 
съдия 
Николай 
Ингилизов    66,66    16,67        16,67 

 

V. Квалификация на магистрати и служители 
 
Предвид усложнената епидемична обстановка през 2021 г., отмяната на 

част от присъствените обучения, планирани в календара на Националния 
институт на правосъдието, съдиите и съдебните служители участваха в 
ограничен брой семинари и обучения.  

Съдиите от Административен съд – Пазарджик са участвали в 
обучения, семинари  и работни срещи, както следва:  

 Съдия Мариана Шотева е присъствала на следните обучения: 
- семинар на тема „Актуални въпроси относно последните промени в 

АПК“, организирано от Асоциацията на българските административни 
съдии; 

- обучение на тема „Режимът по държавни помощи в контекста на 
данъчните облекчения по ЗКПО“, организирано от Национален институт на 
правосъдието; 

- обучение на тема: „Професионално поведение и етика в съдебната 
система“ по Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална 
компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, по 
договор № BG05SFOP-001-3.006-0001-С01, финансиран от ОП „Добро 
управление“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, 
организирано от Национален институт на правосъдието; 

- обучение на тема „Развитие на личностния и професионалния 
компетентностен капацитет при вземане на решение и конструктивни екипни 
взаимоотношения“, ОПДУ по Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на 
професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните 
служители“ по договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01, организирано от 
Национален институт на правосъдието. 
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Председателят на съда Мариана Шотева е била ангажира към 
Националния институт на правосъдието като лектор на обучение на тема 
„Съдебно-административно обслужване на граждани“, организирано по 
Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална 
компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, 
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура 
BG05SFOP001-3.006. 

Съдия Шотева е била лектор на вътрешно обучение на съдиите и 
съдебните служители от Административен съд – Пазарджик на тема 
„Изграждане на умения за повишаване нивото на ефективно изпълнение на 
професионалните задължения на съдиите и съдебните служители. 
Емоционалната интелигентност на работното място“. 

Съдия Христина Юрукова е присъствала на следните обучения: 

- семинар на тема „Актуални въпроси относно последните промени в 
АПК“, организирано от Асоциацията на българските административни 
съдии; 

- обучение на тема „Режимът по държавни помощи в контекста на 
данъчните облекчения по ЗКПО“; 

- обучение на тема „Развитие на личностния и професионалния 
компетентностен капацитет при вземане на решение и конструктивни екипни 
взаимоотношения“, ОПДУ по Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на 
професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните 
служители“ по договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01, организирано от 
Национален институт на правосъдието. 

- на вътрешно обучение на тема „Изграждане на умения за 
повишаване нивото на ефективно изпълнение на професионалните 
задължения на съдиите и съдебните служители. Емоционалната 
интелигентност на работното място“, организирано от Административен съд 
– Пазарджик са участвали съдиите – Десислава Кривиралчева, Георги 
Петров, Христина Юрукова, Красимир Лесенски, Светомир Бабаков и 
Николай Ингилизов. 

 В изпълнение на Дейност 2 „Укрепване на капацитета на българските 
магистрати в прилагането на Европейската конвенция по правата на човека“ 
по Проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по 
Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., 
считано от 01.04.2021 г. съдия Георги Видев e сключил договор № ВСС-
5368/17.03.2021 г. с Висш съдебен съвет за подпомагане Регистратурата на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в гр.Страсбург за срок от една 
година.  

През 2021 г. съдебните служители от Административен съд – 
Пазарджик са присъствали на следните обучения, организирани от 
Националния институт на правосъдието: 
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- Изграждане на ефективни умения за оценка и професионално 
поведение на съдебната администрация - дистанционно, организирано от 
НИП – 1 съдебен служител; 

- Ковид-19 - проблеми и решения в работата на съда - дистанционно, 
организирано от НИП – един съдебен служител; 

- Управление и развитие на екипи. Екипна работа и ефективност, 
организирано от НИП – 1 съдебен служител. 

- на вътрешно обучение на тема „Изграждане на умения за 
повишаване нивото на ефективно изпълнение на професионалните 
задължения на съдиите и съдебните служители. Емоционалната 
интелигентност на работното място“, организирано от Административен съд 
– Пазарджик  - 9 съдебни служители.  

Съдебният администратор, съвместно с председателя на съда е била 
лектор към Националния институт на правосъдието на обучение на тема 
„Съдебно-административно обслужване на граждани“, организирано по 
Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална 
компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, 
финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура 
BG05SFOP001-3.006. 

През отчетната година съдебният администратор е била лектор и на 
вътрешно обучение на съдиите и съдебните служители от Административен 
съд – Пазарджик на тема „Изграждане на умения за повишаване нивото на 
ефективно изпълнение на професионалните задължения на съдиите и 
съдебните служители. Емоционалната интелигентност на работното място“. 

 
 

VІ. Етични правила, етична комисия 
 
Съдиите и съдебните служители в Административен съд – Пазарджик в 

професионалната си дейност и в личния си живот спазват правилата за 
етично поведение, разписани в Кодекса за етично поведение на българските 
магистрати и Етичния кодекс на съдебните служители. 

С решение на Общото събрание на съдиите от Административен съд – 
Пазарджик по протокол № 4 от 11.09.2020 г. е избрана етична комисия с 
основни членове съдиите: Христина Юрукова, Георги Петров и Георги 
Видев. Заместник-председателят на съда Десислава Кривиралчева е избрана 
за резервен член на Комисията по професионална етика в Административен 
съд – Пазарджик. През 2021 г. етичната комисия не е изготвяла становища.  

В съответствие с чл. 20, ал. 2 от Правилата за организацията и 
дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата, приети с 
решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 28 
от заседание, проведено на 13.12.2016 г. със заповед № РД-08-04/2019 г. на 
председателя на съда е определен съдебен служител, който да поддържа 
регистъра за извършените проверки от Етичната комисия и да осъществява 
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цялостната дейност по формирането, обработката и съхраняването на 
преписките на комисията.    

През отчетна годината не са постъпвали сигнали, свързани с неетично 
поведение на магистратите.  

През 2021 г. не е имало поводи за назначаване на комисия по етика, 
която да разследва нарушения на Етичния кодекс, извършени от служители, в 
съответствие с приетите правилата за докладване на нарушения на Етичния 
кодекс на съдебните служители. 

С действията и цялостното си поведение съдиите и съдебните 
служители защитават и утвърждават в обществото представа за 
независимост, безпристрастност и справедливост на съдебната институция, в 
която работят, проявяват вежливост, толерантност и почтеност.   

При извършените периодични проверки от съдебния администратор не 
са констатирани системни грешки и съществени пропуски в работата на 
служителите. Такива не са установени и от съдебните състави. През 2021 г. 
не са налагани дисциплинарни наказания на служители. 

  
VІІ. Проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет   
 
През отчетната година с решение на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 32, т. 20. от заседание, проведено на 21.09.2021 
г., на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от Закона за съдебната власт в 
Административен съд – Пазарджик е възложена проверка на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет. 

Проверката е възложена със Заповед № ВСС-21-54/12.10.2021 г., 
изменена със Заповед № ВСС-21-54/21.10.2021 г. на главния инспектор на 
Инспектората към ВСС, с проверяван период  01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 

Обхвата на извършената проверката включваше организацията по 
образуването на делата и спазването на чл. 80 от Правилника за 
администрацията в съдилищата, с оглед влиянието върху натовареността и 
статистическите данни на съда и задача на проверката, определена съгласно 
посочените критерии в цитираното по-горе решение на Съдийската колегия 
на ВСС. Предмет на проверката бяха административните и касационните 
дела, както и документите, свързани с организацията на административната 
дейност на съда. 

В Административен съд – Пазарджик е получен Акт за резултати от 
извършената проверка, с писмо изх. № ВСС-21-54/05.11.2021 г. на ИВСС. 

В акта ИВСС констатира, че в Административен съд – Пазарджик е 
създадена необходимата организация по спазването на чл. 80 от Правилника 
за администрацията в съдилищата, поради което не се отправят препоръки за 
подобряване на дейността на Административен съд – Пазарджик. 
Деловодните книги се водят съгласно изискванията на Правилника за 
администрацията в съдилищата, като задължението за водене на книгите и 
регистрите е посочено в поименните длъжностни характеристики на 
съдебните служители. 
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Председателят на съда Мариана Шотева на Общо събрание на съдиите, 
проведено на 16.11.2021 г., протокол № 4/16.11.2021 г. е запознала  съдиите с 
констатациите, изводите и препоръките в Акта за резултати от извършена 
проверка по Заповед № ВСС-21-54/12.10.2021 г. на ИВСС. 

 
VІІІ. Проверки от дирекция „Вътрешен одит“ във Висш съдебен 

съвет 
 
През отчетната година не са извършвани проверки от дирекция 

„Вътрешен одит“ във Висш съдебен съвет. Такава проверка беше извършена 
през 2014 г. 

 
IХ. Необходимост от законодателни промени 
 
1. Отлагане действието на чл. 360ж, чл. 360л и чл.360м от Закона за 

съдебната власт до осигуряване на пълна функционална завършеност на 
Единния портал за електронно правосъдие, оперативна съвместимост между 
информационните системи на съдилищата и оперативна съвместимост между 
информационните системи на органите на съдебната власт и лицата, 
осъществяващи публични функции, с организациите, предоставящи 
обществени услуги, и с административните органи съгласно Закона за 
електронното управление. 

2. Разпоредбата на чл. 343а от Закона за съдебната власт „При 
встъпването си в длъжност, както и всяка година до 15 май, съдебният 
служител е длъжен да подава пред работодателя декларация за имущество и 
интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество.“  влезе в сила 2018 г. На практика 
разпоредбата не изпълнява в пълнота целта си, предвид липсата на разписан 
в подзаконов нормативен акт механизъм за проверка на подадените от 
съдебните служители декларации. Съгласно § 2, ал. 6 от допълнителните 
разпоредби на ЗПКОНПИ  организацията и редът за извършване на 
проверката на декларациите  както и за установяване на конфликт на 
интереси за органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, 
Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на 
правосъдието се уреждат с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет. 
Към настоящия момент такава наредба все още не е издадена. 

Считаме, че е необходимо прецизиране на длъжностите от съдебната 
администрация, които попадат в кръга на задължените лица. Изключително 
големият кръг от задължени лица от съдебната администрация по чл. 35 от 
ЗПКОНПИ прави практически невъзможно извършването на реални 
проверки на подадените декларации още повече, че липсва административен 
капацитет за осъществяването на вътрешни такива за съответния орган на 
съдебната власт, каквато възможност е предвидена в  § 2, ал. 6 от 
допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ - проверката на декларациите, 
както и производството по установяване на конфликт на интереси се 
извършват от съответния инспекторат или от комисия от служители, изрично 
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овластени от органа по избора или назначаването да осъществяват и тези 
функции.  

3. Следва да се прецизират условията за несъвместимост за съдебните 
служители, въведени с чл.  340а, ал. 2, т. 5 от ЗСВ за служителите с различни 
функции. Считаме, че с въведената рестрикция – забрана за полагане на труд 
при друг работодател на съдебните служителите от всички категории – с 
ръководни, експертни и технически (изпълнителски) не е спазен принципът 
на съразмерност. Предвид размера на възнагражденията, които за определени 
длъжности са близки до минималната работна заплата за страната по-
справедливо би било категоричната забрана да се отнася само за служителите 
с ръководни функции, а за другите категории служители полагането на труд 
при друг работодател да става само с изричното съгласие на 
административния ръководител.   

5. Издаване на нов Правилник за администрацията в съдилищата (ПАС) 
в съответствие с действащите разпоредби в процесуалните закони, Закона за 
съдебната власт и приетите подзаконови нормативни актове в областта на 
електронното правосъдие. Многократните редакции на ПАС не доведоха до 
отстраняване на редица пропуски и неточности, поради което считаме, че  ще 
е по-целесъобразно и ефективно издаването на нов правилник, напълно 
съобразен с действащото законодателство. Предлагаме в работната група по 
изготвянето на проект на ПАС да бъдат включени представители на всички 
съдилища по отношение, на които Правилника има действие. 

6. Промяна на Правилата за прилагане на Класификатора на 
длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от 
ЗСВ (Правилата): 

По отношение на въведените критерии за разпределението на видовете 
длъжности по групи (степени): 

Чл. 1, ал. 2, т. 3 „ разпределението на длъжностите в администрацията 
по групи (степени) според числеността на администрацията като функция на 
натовареността на органа, спецификата на задачите, които изпълнява и 
положението му в съдебната йерархия“ 

Въведеният критерии „според числеността на администрацията като 
функция на натовареността“  - не е налице пряка зависимост между 
числеността на администрацията и натовареността на даден орган на 
съдебната власт, поради което числеността на администрацията не би могла 
да бъде функция на натовареността. В Правилата липсват 
критерии/показатели за натовареност и по какъв начин тя влияе върху 
числеността на администрацията, съответно разпределението на видовете 
длъжности по групи и разликата в диапазона на възнагражденията между 
групите съдилища. По-скоро е налице зависимост между броя утвърдени 
магистратски длъжности и числеността на администрацията. Все още няма 
приет от Висшия съдебен съвет единен стандарт за съотношението съдебни 
служители/магистрати, при обвързване с критерия натовареност на органа на 
съдебната власт.  

Остава неясен и несправедлив въведеният критерии за първа група 
администрации в частта му за окръжните и административните съдилища със 
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седалище на апелативните. За окръжните и административните съдилищата 
от първа група, в които броят на магистратските длъжности е по-малък от 50, 
не следва да е определящо обстоятелството, че даден съд е със седалище на 
апелативен съд, тъй към настоящия момент това не е обвързано по какъвто и 
да е начин със спецификите на задачите, натовареността  и положението на 
тези съдилища в съдебната йерархия. Несправедливо е администрации на 
съдилища с еднакво положение в съдебната йерархия, с една и съща 
специфика на задачите, с брой магистрати по-малък от 50, с единствена 
разлика, че са със седалище на апелативните съдилища да получават 
различен размер възнаграждения. 

Към настоящия момент показателят „натовареност“ не оказва влияние 
върху възнагражденията на съдебните служители – основни и допълнителни, 
с постоянен или променлив характер. По този начин съдебната 
администрация на съдилища с еднакво положение в съдебната йерархия, една 
и съща  специфика на задачите, отговарящи на един и същ критерии за 
численост на магистратските длъжности и попадащи в една група, но с  
различна натовареност на съответния орган на съдебната власт, получават 
еднакъв размер възнаграждения.  

 
Х. Съдебна администрация 
 
Утвърдената щатна численост на съдебните служители към 01.01.2021 

г. е 20 щатни бройки, от които: 1 (една) щ. бр. за длъжността „съдебен 
администратор“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „главен счетоводител“, 1 
(една) щ. бр. за длъжността „административен секретар“, 1 (една) щ. бр. за 
длъжността „системен администратор“, 1 (една) щ. бр. за длъжността 
„съдебен статистик, той и касиер“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „съдебен 
деловодител-регистратура“, 5 (пет) щ. бр. за длъжността „съдебен 
деловодител“, 4 (четири) щ. бр. за длъжността „съдебен секретар“, 1 (една) щ. 
бр. за длъжността „съдебен архивар“, 2 (две) щ. бр. за длъжността 
„призовкар“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „куриер-чистач“ и 1 (една) щатна 
бройка за длъжността „шофьор-домакин“.  

През 2021 година са настъпили промени в структурата и щатната 
численост на съдебната администрация, която от 20 щатни бройки е 
увеличена на 24 щатни бройки. Допълнително утвърдените през годината 4 
щатни бройки за съдебни служители са в резултат на изключително високата 
натовареност на съда и съотношение съдии:съдебни служители много по-
ниско от средното за административните съдилища в страната. През цялата 
отчетна година съдебните служители работиха при изключително висока 
натовареност. 

На основание чл. 328, ал. 1, т. 10. от Кодекса на труда, считано от 
01.05.2021 г. е прекратено трудовото правоотношение с един служител на 
длъжността „съдебен деловодител“. 

С решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на ВСС по протокол № 1, т. 5.2. от заседание проведено на 
22.01.2021 г. е дадено съгласие за обявяване на конкурс за назначаване на 
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един съдебен служител на длъжността „съдебен деловодител“, считано от 
01.05.2021 г.   

Със Заповед № РД-08-87/11.05.2021 г. на председателя на съда е обявен 
конкурс за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността 
„съдебен деловодител“ в Административен съд – Пазарджик. На основание 
чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, след проведения конкурс за заемане на 
длъжността „съдебен деловодител“, с трудов договор № РД-09-88/20.07.2021 
г. е назначен един служител на длъжността „съдебен деловодител“, считано 
от 22.07.2021 г. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 12, т.22.1.3. от заседание, проведено на 13.04.2021 г. щатната 
численост на Административен съд – Пазарджик е увеличена с 1 (една) 
щатна бройка за длъжността „съдебен помощник“, считано от 13.04.2021 г.  

Със Заповед № РД-08-101/10.06.2021 г. на председателя на съда е 
обявен конкурс за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността 
„съдебен помощник“ в Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 
67, ал. 1, т. 1. от Кодекса на труда, след проведения конкурс за заемане на 
длъжността „съдебен помощник“, с трудов договор № РД-09-90/01.09.2021 г. 
е назначен един служител на длъжността „съдебен помощник“, считано от 
03.09.2021 г. Трудовото правоотношение на лицето, назначено за съдебен 
помощник е прекратено със Заповед № РД-09-95/16.12.2021 г., считано от 
04.01.2022 г., поради назначаване в Административен съд – Пловдив, на 
основание чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 34, т. 18. от заседание, проведено на 05.10.2021 г. в 
Административен съд – Пазарджик са разкрити 1 (една) щатна бройка за 
длъжността „съдебен деловодител“ и 1 (една) щатна бройка за длъжността 
„съдебен секретар“. 

С решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 25, т. 1.1. от заседание, 
проведено на 10.11.2021 г. е дадено съгласие за обявяване и провеждане на 
конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен 
секретар“ и 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“. 

Със Заповед № РД-08-239/22.11.2021 г. на председателя на съда е 
обявен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен 
деловодител“ и 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“ в 
Административен съд – Пазарджик. Конкурсът не е приключил през 
отчетния период. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 
протокол № 42, т. 13.1.3. от заседание, проведено на 23.11.2021 г. в 
Административен съд – Пазарджик е разкрита още 1 (една) щатна бройка за 
длъжността „съдебен помощник“, считано от датата на решението. 

С решения на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет, по протокол № 28/08.12.2021 г. т. 1.1. и по 
протокол № 29/16.12.2021 г., т. 1.1.  е дадено съгласие за обявяване и 
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провеждане на конкурс за двете щатни бройки за длъжността „съдебен 
помощник. 

Със Заповед № РД-08-264/16.12.2021 г. на председателя на съда е 
обявен конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжността „съдебен 
помощник“. Към края на отчетния период конкурсната процедура не е 
приключила. 

В резултат на допълнително утвърдените от Висшия съдебен съвет 4 
щатни бройки, структурата на съдебната администрация към 31.12.2021 г. 
при щатна численост от 24 съдебните служители е, както следва: 1 (една) щ. 
бр. за длъжността „съдебен администратор“, 1 (една) щ. бр. за длъжността 
„главен счетоводител“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „административен 
секретар“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „системен администратор“, 2 (две) 
щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“, 1 (една) щ. бр. за 
длъжността „съдебен статистик, той и касиер“, 1 (една) щ. бр. за длъжността 
„съдебен деловодител-регистратура“, 6 (шест) щ. бр. за длъжността „съдебен 
деловодител“, 5 (пет) щ. бр. за длъжността „съдебен секретар“, 1 (една) щ. бр. 
за длъжността „съдебен архивар“, 2 (две) щ. бр. за длъжността „призовкар“, 1 
(една) щ. бр. за длъжността „куриер-чистач“ и 1 (една) щатна бройка за 
длъжността „шофьор-домакин“.   

Към 31.12.2021 г. свободните щатни бройки за съдебни служители са: 
- 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен помощник“; 
- 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен секретар“; 
- 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“. 
За всички свободни щатни бройки са обявени конкурси за заемането 

им.  
При наличната численост и състав администрацията е структурирана 

по ефективен начин, който обезпечава осъществяването на присъщите й 
дейности. На по-голяма част от съдебните служителите са възложени 
допълнителни функции с длъжностните характеристики. С промяната на 
законодателството към администрацията се поставят все по-големи 
изисквания и ѝ се вменяват нови и нови задължения в различни области – 
защитата на личните данни, здравословни безопасни условия на труд, 
противодействие на корупцията, мерките срещу изпирането на пари, 
публичност и комуникация, електронно правосъдие и др. След назначаването  
на съдебни служители на новоразкритите щатни бройки изключително 
високата натовареност в службите „Съдебно деловодство“ и „Съдебни 
секретари“ ще се нормализира. През следващата 2022 г. ще бъде отправено 
мотивирано искане за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжността 
„съдебен деловодител-регистратура“, с оглед преодоляването на 
свръхнатовареността на служителя в служба „Регистратура“.     

През отчетната 2021 година при стриктно спазване на 
противоепидемичните мерки, съдебните служители изпълняваха отговорно и 
с висок професионализъм възложената им работа. При проведената годишна 
атестация на съдебните служители в Административен съд – Пазарджик са 
атестирани 19 съдебни служители. Всички 19 съдебни служители са оценени 
с най-високата оценка – 1 „отличен“. 
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На един съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“ не е 
изготвена оценка от годишната атестация, поради освобождаване от 
длъжност на основание чл. 328, ал. 1, т. 10, считано от 01.05.2021 г. 

През настоящия атестационен период не са атестирани 
новоназначените през 2021 г. служители Елена Василева Йорданова на 
длъжност „съдебен деловодител“ и Милена Стефанова Йорданова на 
длъжност „съдебен помощник“, които са отсъствали повече от половината от 
атестационния период.  

Въз основа на резултатите от атестацията може да се направи извод, че 
за изминалия атестационен период съдебните служители са се справили 
отлично с възложената работа и в условията на свръхнатовареност и 
извънредна обстановка, обявена във връзка с продължаващата пандемия от 
коронавирусна инфекция COVID-19 са проявили висок професионализъм. 

На основание чл. 170, ал. 1. от Правилника за администрацията в 
съдилищата за повишаване в ранг на основание три получени 
последователни оценки не по-ниски от „оценка 2“ един служител е повишен 
от ІV-ти ранг в III-ти ранг, считано от 01.01.2022 г.  

В резултат на получена оценка 1 „отличен“ за последния изминал 
атестационен период 01.11.2020 г. – 30.11.2021 г., след отчитане на 
фактически проявените професионално-делови качества и на основание чл. 
170, ал.3 от ПАС, един съдебен служител е повишен от III-ти във II-ри ранг, 
считано от 01.01.2022 г. 

 
ХI. Сграден фонд 
 

И през 2021 г. Административен съд – Пазарджик продължи да 
осъществява дейността си във временно предоставени помещения, съгласно 
договор № ВСС-9436/07.07.2017 г. за безвъзмездно право на управление на 
недвижим имот – частна държавна собственост, сключен между областния 
управител на област Пазарджик и Висш съдебен съвет. Предоставеният за 
нуждите на съда имот съставлява пети етаж и част от осми етаж от 
осеметажна административна сграда (бившия Изчислителен център), 
находяща се в гр. Пазарджик, ул. Константин Величков № 20. Петият етаж е 
с площ от 390 кв.м. и се състои от 11 стаи, коридор и санитарен възел, в 
преддверието на който е обособено и помещението за временен престой и 
изолация  на лицата лишени от свобода. На осми етаж съдът разполага с едно 
помещение, приспособено за архив, с площ от 80 кв.м. През 2019 г. със 
средства, одобрени от Висшия съдебен съвет беше извършен текущ ремонт 
на част от помещенията на петия етаж, на който съдът основно осъществява 
дейността си. Изцяло бяха ремонтирани санитарните възли, които бяха в най-
лошо състояние, освежени са коридорите, съдебните зали и част от 
кабинетите. Благодарение на осъществения текущ ремонт в известна степен 
настъпи подобрение в материалната база. 

Във връзка с увеличената щатна численост на съда през 2019 г. с 2 (две) 
щатни бройки за длъжността „съдия“ и липсата на помещение за обособяване 
на нови работни места, на основание Договор за наем № ПО-16-1/07.01.2020 
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г., сключен между „Информационно обслужване“ АД - клон Пазарджик и 
Висшия съдебен съвет за нуждите на съда беше предоставено едно 
помещение – офис № 404, на четвъртия етаж от административната сграда, в 
която се помещава Административен съд – Пазарджик, за срок от три години. 

Както многократно сме описвали и в предходните годишни доклади 
проблемът със сградния фонд на съда с годините непрекъснато се 
задълбочава и решаването му не търпи отлагане. Този проблем се изостри 
особено чувствително през последните няколко години, в които 
Административен съд – Пазарджик се утвърди като един от най-
натоварените административни съдилища в страната.  

През 2021 г. поради изключително високата натовареност на 
Административен съд – Пазарджик щатната численост е увеличена с 5 (пет) 
щатни бройки, от които 1 щ. бр за длъжността „съдия“, 2 щ. бр за длъжността 
„съдебен помощник“, и по 1 щ. бр. за длъжностите „съдебен деловодител“ и 
„съдебен секретар“. Предвид това, че съдът осъществява дейността си в 
условията на крайно ограничена работна площ и липсата на физическо място 
за осигуряване на нови работни места за новооткритите щатни бройки,  
възникна спешна необходимост от наемането на допълнително помещение. В 
тази връзка, след извършено проучване от Административен съд – 
Пазарджик за свободни помещения в сградата, в която е разположен съдът, 
председателят с писмо изх. № РД-15-396/07.10.2021 г. инициира процедура 
до Висшия съдебен съвет за сключване на договор за наем на помещение за 
нуждите на Административен съд – Пазарджик. Договорът за наем на 
предложеното помещение е сключен в началото на 2022 г., с което проблемът 
с недостига на помещения и работна площ временно е разрешен. 

Недобрата материална база и недостатъчната площ, при която работят 
съдиите и съдебните служители е констатирана и при проверките, извършени 
през годините от Инспектората към Висшия съдебен съвет.  

В съответствие с мерките за ограничаване разпространението на 
пандемията от коронавирусна инфекция СOVID-19 и опазване живота и 
здравето на работещите в Административен съд – Пазарджик, както и на 
гражданите, посещаващи съда, своевременно бяха осигурени и монтирани 
преградни плексигласови паравани в двете съдебни зали, служба 
„Регистратура“ и канцелариите на служба „Съдебно деловодство“. 
Контролът за спазване на противоепидемичните мерки, въведени от 
Административен съд – Пазарджик на входа на съда се осъществява стриктно 
от служителите на Областно звено „Охрана – Пазарджик“.   

След години на липса на ясна визия за осигуряване сграда на 
Административен съд – Пазарджик от началото на 2016 г. са факт първите 
конкретни стъпки и действия, направени в посока на трайно разрешаване на 
този дългосрочен проблем. С решение № 30 от 26.01.2016 г., взето по 
протокол № 2 Общински съвет – Пазарджик е учредил безвъзмездно право на 
строеж на Министерството на правосъдието за изграждане на сграда за 
Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и 
Районна прокуратура – Пазарджик в поземлен имот в централната част на 
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града, с площ 601 кв.м. Със  заповед № 704/23.03.2016 г. кметът на Община – 
Пазарджик е разпоредил учредяването на безвъзмездното право на строеж.  

Договорът за безвъзмездно право на строеж за изграждане на сграда за 
Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и 
Районна прокуратура - Пазарджик по чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за 
общинската собственост е сключен на 24.10.2016 г. между Община 
Пазарджик и Висшия съдебен съвет, с оглед промените в Конституцията на 
Република България и съгласно § 82, ал. 2 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната 
власт.   

С решения на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 31.3 от протокол 
№ 21 от 29.06.2017 г. и т. 21 от протокол № 9 от 22.03.2018 г. 
административният ръководител – председател на Административен съд гр. 
Пазарджик – Мариана Димитрова Шотева е упълномощена да представлява 
Висшия съдебен съвет при организиране и провеждане на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на 
нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, 
Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“. 
Обществената поръчка с горепосочения предмет е открита с Решение № 
ВСС-14502/29.11.2018 г. на Мариана Шотева – председател на 
Административен съд – Пазарджик, упълномощена да представлява Висшият 
съдебен съвет и е публикувана в Портала за обществени поръчки на 
Агенцията по обществени поръчки на 03.12.2018 г. с уникален № 00833-2018-
0015. Същата е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз и 
на профила на купувача на интернет страницата на възложителя – Висшия 
съдебен съвет. Обявената обществена поръчка е прекратена с решение № 
ВСС-270/09.01.2019 г. на Мариана Шотева – председател на 
Административен съд - Пазарджик, упълномощена да представлява ВСС на 
основание чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗОП, поради установени нарушения при 
откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да 
промени условията, при които е обявена, както и на основание чл.110, ал. 1, 
т. 9 от ЗОП, тъй като са необходими съществени промени в условията на 
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 
Решението за прекратяване на обществената поръчка е обявено по 
определения ред.  

След прекратяване на процедурата, Мариана Шотева – председател на 
Административен съд – Пазарджик с писмо изх. № РД-15-66/07.02.2019 г. е 
изпратила мотивирано искане до Висшия съдебен съвет за увеличаване 
стойността на обществената поръчка, поради установени непредвидени 
разходи за дейности, които не са били известни при първоначалното 
определяне на сумите за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за 
нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. 
Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.  

Висшият съдебен съвет, във връзка с изпълнение на решение по т. Р-1 
от Протокол № 24/24.07.2019 г. на Комисия „Управление на собствеността“ 
на 19.08.2019 г. е открил обществена поръчка, с която е отправена покана до 
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всички заинтересовани лица за представяне на оферта за осигуряване 
ползването на специализирана външна експертна помощ за подготовката на 
обществени поръчки с предмет строителство/инженеринг, изразяваща се в 
изготвяне на техническо задание за предстоящото провеждане на избор на 
изпълнител на договор за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 
изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. 
Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. 
Пазарджик“.  

С писма от 28.01.2020 г. са отправени запитвания от председателя на 
комисия „Управление на собствеността“ към ВСС до БТК ЕАД, Овергаз 
мрежи АД и Електроразпределение ЮГ относно необходимост от изместване 
на съществуващи подземни проводи – телефонен кабел, газопроводно 
отклонение и кабел високо напрежение.  

Във връзка с увеличената щатната численост на Административен съд 
– Пазарджик, Окръжна и Районна прокуратура – Пазарджик, както и с 
увеличаване обема на делата в Административен съд – Пазарджик, Висш 
съдебен съвет  е отправил искане вх. № 10-00-144/22.10.2020 г. до Община 
Пазарджик за изменение на ПУП, с оглед възможност за високо 
строителство. Във връзка с горното със Заповед № 126/21.12.2020 г. влязла в 
законна сила на 28.01.2021 г. Кметът на Община Пазарджик е одобрил проект 
за ПУП – изменение на план за застрояване и РУП, засягащ имота, с който 
проект се променят начинът на застрояване и показателите на устройствената 
зона. Общинският съвет - Пазарджик е дал съгласие за сключване на анекс 
към договора за учредяване правото на строеж. 

С оглед предстоящото изграждане на нова административна сграда за 
нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна и Районна 
прокуратура – Пазарджик и във връзка с очаквано увеличение на щатната 
численост на Административен съд – Пазарджик, с писма изх. № РД-15-
264/05.07.2021 г. и изх. № РД-15-265/05.07.2021 г. председателят на 
Административен съд – Пазарджик е изпратил до Висшия съдебен съвет 
актуално щатно разписание към 01.07.2021 г. на съда и справки за 
необходимите помещения на трите органа на съдебната власт. 

На 26 ноември 2021 г. Висшият съдебен съвет в качеството си 
възложител е обявил обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 
изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. 
Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. 
Пазарджик“, която включва следните основни дейности: изготвяне на 
инвестиционен проект; изпълнение на СМР по реализиране на 
строителството на обекта и упражняване на авторски надзор, с краен срок за 
предоставяне на оферти и заявки за участие - 20 декември 2021 г.  В началото 
на 2022 г. от ВСС е обявена обществена поръчка с предмет „ Изготвяне и 
оценка на съответствието на инвестиционен проект, оценка на 
съответствието по част „ Енергийна ефективност“, упражняване на 
строителен надзор и инвеститорски контрол на обект Проектиране и 
изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. 
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Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. 
Пазарджик“. 

През 2022 г. ръководството на Административен съд – Пазарджик ще 
продължи да работи усилено за реализирането на този проект във възможно 
най-кратки срокове. Осигуряването на сграда за съда е една от най-важните 
стратегически цели. Вярваме в доброто сътрудничество с Висшия съдебен 
съвет, както и в подкрепата от страна на председателя на Върховния 
административен съд, и се надяваме със съвместни действия да осигурим 
нормални условия на труд за работещите съдии и съдебни служители в 
Административен съд – Пазарджик, както и подходящи условия за 
обслужване на граждани.  

 
ХІI. Техническа и информационна обезпеченост  
 
В Административен съд – Пазарджик е изградена и функционира 

локална компютърна мрежа, в която са включени всички работни места. 
В двете канцеларии на служба „Съдебно деловодство“ за улеснение на 

гражданите са обособени клиентски места за достъп до електронните досиета 
на делата. Пред съдебните зали са монтирани информационни табла и 
озвучителни уредби за повикване на участниците в съдебните заседания. 
Осигурен е свободен достъп до интернет.   

На съдиите и съдебните служители е осигурена компютърна и 
периферна техника с необходимия за работа софтуер и задължителна 
антивирусна защита. Периодично системният администратор осъществява 
контрол по спазването на Правилата за правата и задълженията на 
потребителите на компютърната и информационна среда на 
Административен съд – Пазарджик.      

През отчетната година продължи наложената през годините политика 
на обновяване на техниката. Тя е съобразена с приетите от ВСС правила 
относно придобиването на хардуер и софтуер, както и с необходимостта от 
подмяна с техника с параметри, съответстващи на високата натовареност на 
съда.  

 С писмо изх. № РД-15-483/13.05.2021 г. на председателя на съда е 
отправено мотивирано искане до ВСС за закупуване на 2 броя 
мултифункционални устройства( МФУ). 

 С решение по протокол № 12, т. 5.4. на Пленума на Висшия съдебен 
съвет от заседание, проведено на 24.06.2021 г. е извършена корекция по 
бюджетна сметка на Административен съд – Пазарджик и е увеличен размера 
на средствата по §10-00 „Издръжка“ с 850 лв. за закупуване на 1 бр. МФУ, 
което е закупено. 

С писмо изх. № РД-15-431/21.10.2021 г. на председателя на съда във 
връзка с увеличената численост на Административен съд – Пазарджик с 4 
щатни бройки е отправено мотивирано искане за спешна необходимост от 
допълнителни бюджетни средства за закупуване на 4 броя компютърни 
конфигурации, 4 бр. операционни системи Windows, 4 броя непрекъсваеми 
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захранващи устройства  (UPS), 1 бр. принтер/МФУ от среден клас  и 2 броя 
принтери/МФУ от нисък клас.  

С решение по протокол № 23, т. 12. на Пленума на Висшия съдебен 
съвет от заседание, проведено на 25.11.2021 г. е дадено съгласие за 
извършване на корекции по бюджетна сметка на Административен съд – 
Пазарджик за осигуряване на средства в общ размер на 10 331 лв., в т.ч. за 
6792 лв. за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, 1196 лв. за 
закупуване на 4 бр. операционни системи Windows 10 Pro, 598 лв. за 
закупуване на  4 бр. UPS, 845 лв. за закупуване на 1 бр. МФУ от среден клас 
и 900 лв. за закупуване на 2 бр. МФУ/принтери. С допълнително утвърдените 
средства от Висшия съдебен съвет са закупени разрешените компютърни 
конфигурации, UPS, МФУ/принтери и  операционни системи, с което е 
осигурена техническата обезпеченост на служителите на новоразкритите 4 
щатни бройки.  

Част от ползваната в момента техника е от 2008 година и вече е 
физически амортизирана, а занижените технически параметри затрудняват 
работата на служителите. Само за последната година от употреба са изведени 
5 принтера и два скенера. Крайно наложително е осигуряване на периферна 
техника (принтери,  скенери и копирна техника) от среден клас.  

В съда са внедрени и се използват следните програмни продукти: 
- онлайн базирана система за случайно разпределение на делата, 

внедрена от Висшия съдебен съвет, считано от 01.10.2015 г.; 
- онлайн базирана система за изчисляване натовареността на съдиите 

(СИНС); 
- автоматизирана деловодна програма „САС - Съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД, клон Варна; 
- единна деловодна информационна система за административните 

съдилища, която все още не е функционално завършена.   
- комуникационни модули за трансфер на информация с Единен портал 

за електронно правосъдие; 
- автоматизираната деловодна програма, която се използва за воденето 

на общия документооборот; 
- счетоводните продукти „ТЕРЕЗ”, „Конто”, „Салз”, „Скиптър”, ПП 

“Граждански договори“; 
- онлайн базирана Информационна система за управление на 

ресурсите; 
-   онлайн базирана Единна електронна система за правна помощ; 
- онлайн базирана Информационна система за управление на 

ресурсите; 
- онлайн базирана Информационна система за бюджетен контрол и 

Регистър на проектите; 
-   електронен публичен регистър  на отводите; 
-  уеб базираната правно-информационна система “Апис”, до която 

имат достъп всички магистрати и съдебни служители. 
- контролиран достъп до информация „Национална база данни 

„Население“; 
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-   контролиран достъп до електронни услуги на НАП; 
- регистрация и използване услугите на Системата за сигурно 

електронно връчване на Държавно агенция „Електронно управление“. 
Административен съд-Пазарджик е включен в списъка на Съда на ЕС 

за получаване на прессъобщения. 
Във връзка с достъпа до електронните дела в Единния портал за 

електронно правосъдие в съда постъпват заявления, както за първоначална 
регистрация, така и за достъп до конкретни дела и електронно призоваване и 
съобщаване.  

На вътрешната електронна страница на съда (интранет) се публикуват 
всички вътрешни правила, заповеди, графици и др. документи, които имат 
отношение към работата на магистратите и съдебните служители. (фиг. 73). 

 

 
 

Фиг. 73 
Унифицираната интернет страница на Административен съд – 

Пазарджик дава възможност за получаване на достъп до актуална 
информация по съдебни дела, прессъобщения за дейността на съда, конкурси 
за съдебни служители, бюджета на съда, годишни доклади, вътрешни 
правила и документи и др. информация. Страницата се поддържа от 
системния администратор на съда. (фиг. 74) 

 
Фиг. 74 
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В секция “Обратна връзка“ има поместена анкета с въпроси, касаещи 

качеството на обслужване. В края на всяко тримесечие се отчитат и 
поместват резултатите от нея. Всяка седмица се проверява електронната 
кутия за евентуални предложения и сигнали. 

 
ХІII. Публичност и комуникация 
 
При стриктно спазване на въведените в страната противоепидемични 

мерки на 3 декември 2021 г. в Административен съд – Пазарджик се проведе 
Ден на отворените врати под надслов „30 години Конституция на Република 
България“. 

Поради продължаващата извънредна епидемична обстановка, във 
връзка с разпространението на коронавирусната инфекция COVID-19, 
Административен съд – Пазарджик бе възпрепятстван да участва в 
Образователната програма „Съдебна власт – информирани избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 
2020/2021 г. 

Към дейността на Административен съд – Пазарджик през 2021 г. 
значителен интерес са проявили медиите. Медийно са отразени важни за съда 
събития като представянето на годишния отчет за дейността на съда през 
2020 г. от председателя Мариана Шотева, поздравленията на председателя по 
повод 16 април – Деня на българската Конституция и професионален празник 
на българските юристи и съдебни служители. 

Отразено бе сключването на договор между съдия Георги Видев и 
Висш съдебен съвет за подпомагане Регистратурата на Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург. 

 Адекватно и навременно медиите отразяваха дела с обществен 
интерес, разкриването на нови щатни бройки заради високата натовареност 
на съда. 

В публикации бе отразено, че Административното правораздаване в 
България е на първо място в целия Европейски съюз по показателя бързина 
на разглеждане на административни дела. 

Своевременно медиите отразяваха условията, при които работи съдът в 
условията на пандемия, апелите на председателя Мариана Шотева за онлайн 
справки от граждани и спазване на противоепидемичните мерки. 

В резултат на извършвания преглед на публикациите може да се 
направи извод, че като цяло медиите са отразявали обективно дейността на 
съда през отчетната година. Не е имало негативни публикации, както и не са 
правени опровержения от страна на съда, във връзка с публикуване на 
невярна информация. Отношенията с представителите на медиите 
определяме като открити и коректни. 
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Заключение 
 Изминалите две години на ограничения, във връзка с риска от 
разпространение на коронавирусната инфекция COVID-19 и заплахата за 
здравето и живота на хората, в още по-голяма степен затвърдиха разбирането 
ми, че най-ценния капитал, с който разполага една организация е човешкият 
ресурс. Постигнатите в Административен съд – Пазарджик високи резултати 
през отчетната година станаха възможни благодарение на всеотдайния и 
неуморен труд, проявения висок професионализъм и отговорност от страна 
на съдиите и съдебните служители. Всеки от един колегите заслужава 
признание за свършената работа, за гражданската си позиция и 
безпристрастност, с които работи особено в условията на неудовлетвореност 
на обществото от съдебната система, както и за приноса им за утвърждаване 
на българското административно правораздаване сред водещите 
правораздавателни системи в Европа. Официалните данни за 2020 г. на 
ежегодното информационно табло за резултатите в областта на правосъдието 
в държавите – членки на Европейския съюз сочат, че за 2020 г. 
административното правораздаване в България е на първо място в целия 
Европейски съюз по показателя бързина на разглеждане на административни 
дела, като се е изкачило с една позиция нагоре спрямо предходната година. 

На първи март 2022 година се навършват 15 години от създаването на 
административните съдилища. За тези години съдиите и съдебни служители 
в новосформираните през 2007 г. съдилища успяха с много труд, упоритост, 
постоянство и професионализъм да издигнат административното правосъдие 
на едно много високо ниво, заслужило международно признание.  

По повод на тази годишнина бих искала да благодаря на всички съдии 
и съдебни служители, които са работили и продължават да работят в 
Административен съд – Пазарджик и да им пожелая много здраве, 
дръзновение, професионални и лични успехи!  

 
 
 

Административен ръководител –  
Председател: 
(Мариана Шотева) 
 
 
 


