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Въведение. 

Административен съд – София-област основава своята дейност върху принципите на 

върховенство на закона, безпристрастност, откритост, достъпност , прозрачност и 

предвидимост.  

Основна цел в развитието на съда е подобряване управлението и организацията на работа, 

осигуряване ефективност на работните процеси, повишаване квалификацията на съдии и 

съдебни служители и улесняване достъпа на гражданите до информация.  

 И през изминалата отчетна година, организацията на дейността в съда беше изцяло 

„подчинена“ и съобразена с извънредната епидемиологична обстановка във връзка с вируса 

„Ковид“. В тази връзка и на основание решения на Съдийската колегия на ВСС, в АССО бяха 

въведени строги санитарно - хигиенни и противоепидемиологични мерки. Беше изготвен 

график за работа на служителите и се въведе строг режим на достъп до деловодството на съда и 

съдебните зали на граждани, вещи лица, свидетели и процесуални представители.  

Ситуацията неминуемо се отрази на работата в съда, тъй като голяма част от делото бяха 

неколкократно отлагани и пренасрочвани , което дава своя отпечатък и върху крайните 

отчетени резултати и води до известно забавяне при постановяване на съдебните актове. 

Горното наложи необходимостта в рамките на  кратък период от време се премина изцяло 

към електронно призоваване на страните като още с разпореждането за насрочване от тях се 

изисква да посочат електронен адрес съгласно Закона за електронното управление или 

електронен адрес съгласно чл.360е, ал.1, т.7 от Закона за съдебната власт. На посочения 

електронен адрес се връчват  и съобщенията до гражданите , органите на съдебната власт, 

лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, 

организациите и адвокатите. 

При тези нелеки условия на пандемия, магистратите и служителите се справиха 

изключително добре и положиха усилия тежката ситуация да не се отрази върху качеството на 

работа и негативните последствия да бъдат сведени до минимум. 

1. Брой дела за разглеждане. 

През отчетната 2021 година в Административен съд – София-област са постъпили 1303 

броя административни, касационни административни и касационни наказателни 

административни дела. През 2020 г. са постъпили 1322 бр. дела, а през 2019 г. са постъпили 

1677 бр. дела. Средномесечните стойности на постъпление за последните години са както 

следва:   

за 2021 г. – 108,58  дела средномесечно; 

за 2020 г. – 110,16  дела средномесечно; 

за 2019 г. – 139,75  дела средномесечно; 

Общият брой на делата за разглеждане в Административен съд – София-област през 

отчетната година е 1715 броя.  

 За предходните две години броят на делата за разглеждане е съответно: 

за  2020 г.- общо 1773 бр., от които 451 бр., останали несвършени от 2019 г.; 

за  2019 г.- общо 2023 бр., от които 346 бр., останали несвършени от 2018 г.; 
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Общият брой на делата за разглеждане през 2021 г. е с 58 бр. по-малко от 2020 г., а през 2020 г. 

е с 250 бр. по-малко от тези през 2019 г. (Графика № 1). 

Графика № 1: Общ брой на делата за разглеждане (през  2019 г., 2020 г. и 2021 г.) 
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1.1. Постъпление на делата в зависимост от вида и характера на делото: 

- Първоинстанционни административни дела: 

848  бр. за 2021 г. - средномесечна стойност на постъпление – 70,66 бр.; 

954  бр. за 2020 г. - средномесечна стойност на постъпление – 79,50 бр.; 

1220  бр. за 2019 г. - средномесечна стойност на постъпление – 101,66 бр.  

 

- Касационни с наказателно административен характер дела: 

135 бр. за 2021 г. - средномесечна стойност на постъпление – 12,25 бр.;  

368 бр. за 2020 г. - средномесечна стойност на постъпление – 30,66 бр.;  

441 бр. за 2019 г. - средномесечна стойност на постъпление – 36,75 бр.; 

 

- Други касационни дела: 

320 бр. за 2021 г. - средномесечна стойност на постъпление – 26,66 бр 

 

- Други касационни административни дела: 

В Административен съд – София-област има постъпили 15 бр. касационни 

административни дела през 2021 г.,  50 бр. касационни административни дела през 2020 г. и 16 

бр. през 2019 г.  

 

В Графика № 2 може да се види съотношението между постъпилите първоинстанционни и 

касационни дела в Административен съд - София-област през 2021. 
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Графика № 2: Съотношението между постъпилите първоинстанционни и касационни 

дела през 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2. Общо постъпление на административните дела по предмет на разглеждане през 

отчетната 2021 г. и последните две години : 

- жалби срещу подзаконови нормативни актове: 21 дела за 2021 г., 51 дела за 2020 г.,                

107 дела за 2019 г. 

- административни дела по ДОПК и ЗМ: 109 дела за 2021 г., 119 дела за 2020 г., 90 дела 

за 2019 г. 

- административни дела по ЗУТ и ЗКИР: 141 дела за 2021 г., 87 дела за 2020 г., 126 дела 

за 2019 г. 

- административни дела по ЗСПЗЗ, ЗВСВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и 

други: 4 дела за 2021 г., 20 дела за 2020 г., 15 броя дела за 2019 г. 

- административни дела по КСО и ЗСП: 56 дела за 2021 г., 34 дела за 2020 г., 34 дела за 

2019 г. 

- административни дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ: 53 дела за 2021 г., 47 дела за 2020 

г., 66 дела за 2019 г. 

- административни дела по ЗДС, ЗОбс, ЗМСМА и ЗА: 11 дела за 2021 г., 58 дела за 2020 

г., 61 дела за 2019 г. 

-   административни дела по ЗЗК, ЗК,ЗОП,ЗПСК – 83 дела за 2021 г., 39 дела за 2020 г., 66 

дела за 2019 г.  

първоинстанционни КНАД КАД
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- искови дела по АПК( ЗОДОВ): 35 дела за 2021 г., 53 дела за 2020; 70 дела през 2019.  

- дела по чл. 304  АПК: 2 дела за 2021 г., 2 дела за 2020 г., 11 дела за 2019 г. 

- Изборен кодекс: 3 дела за 2021 г., 5 дела за 2020 г., 14 дела за 2019 г. 

- дела за бавност: няма образувани такива през нито една от годините; 

- други административни дела /ЗУСЕСИФ, ЗПЗП, ЗННД, ЗКФН,ЗДОИ/, образувани с 

предмет извън гореизброените:  217 дела за 2021 г.,  389 дела за 2020 г., 490 дела за 2019 г. 

- частни административни дела: 113 дела за 2021 г., 50 дела за 2020 г., 70 дела за 2019 г.,  

- Като цяло през последните години се запазва тенденцията за най-голямо постъпление 

на категорията определена като други административни дела и най-голям дял от тях имат 

делата по ЗПЗП и ЗУСЕСИФ. През изминалата година многократно е увеличено постъплението 

на делата по ДОПК и Закон за защита на конкуренцията. Голям е делът и на частните 

административни дела, а също така и на тези по ЗУТ, ЗМВР и ЗМСМА. 

В графика № 3 се съдържа информация за постъпилите по материя първоинстанционни 

дела за 2020 г. в Административен съд - София-област. 

 

Графика № 3: Постъпили първоинстанционни дела за 2021 г. по материя 

 

 

3. Брой свършени (решени и прекратени) дела. 

             

 

П.Н.А ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР
ЗСПЗЗ и др. ЗМВР и др ЗМСМА и др.
КСО и ЗСП Др.адм.дела Частни адм.
ЗЗК Искове по АПК Изборен кодекс
ЗУТ и ЗКИР П.Н.А ДОПК и ЗМ
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3.1. Брой на решените дела по същество. 

Броят на решените по същество дела (административни и касационни) в Административен 

съд – София-област е, както следва:  

 

 1003 бр. дела за 2021 г. 

 990 бр. дела за 2020 г.; 

 1121 бр. дела за 2019 г.; 

   

При сравнение на тези данни следва да се има предвид средномесечните стойности, както 

следва: 83,58 бр. за 2021 г.,  82,50 бр. за 2020 г., 93,41 бр. за 2019 г.     

 

Графика  № 4: Общ брой на решените дела по същество (през  2019 г., 2020 г. и 2021 г.) 

 

 

3.1.1. Брой на решените по същество административни дела. 

Общият брой на решените административни дела с акт по същество за 2021 г. е 603,  

за 2020 г. е 591 броя, за 2019 г. е 674 бр.  

Средномесечни стойности: 50,25 за 2021 г., 49,25 за 2020 г., 56,16  бр. за 2019 г. 

Броят на решените по същество административни дела по предмет на разглеждане, 

съгласно приложената статистическа форма за отчет за дейността на съда е както следва:  

- жалби срещу подзаконови нормативни актове: 7 дела за 2021 г., 26 дела за 2020 г.,  

104 дела за 2019 г. 

- изборен кодекс – 2 дела за 2021 г.  5 дела за 2020 г., 4 дела за 2019 г. 

- административни дела по ДОПК и ЗМ: 99 дела за 2021 г., 76 дела за 2020 г., 31 дела за 

2019 г. 

- административни дела по ЗУТ и ЗКИР: 72 дела за 2021 г., 56 дела за 2020 г., 72 дела за 

2019 г. 
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- административни дела по ЗСПЗЗ, ЗВСВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и 

други:  0 дела за 2021 г., 3 дела за 2020 г.; 3 дела за 2019 г. 

- административни дела по КСО и ЗСП: 34 дела за 2021 г., 29 дела за 2020 г., 26 дела за 

2019 г. 

- административни дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ: 49 дела за 2021 г., 43 дела 

за 2020 г., 27 дела за 2019 г. 

- административни дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм.: 10 дела за 2021 г., 16 дела  

за 2020 г., 23 дела за 2019 г. 

- административни дела по ЗЗК, ЗК,ЗОП,ЗПСК : 73 дела за 2021 г., 40 дела за 2020 г., 21 

дела за 2019 г. 

- искови дела по АПК(ЗОДОВ) – 28 дела за 2021г., за 2020 г.  - 50 дела; за 2019 г. - 30 бр.; 

- дела по чл. 304 от АПК: 1 дело за 2021 г., 3 дела за 2020 г., 4 дела за 2019 г. 

- дела за бавност: няма постъпили, съответно няма решени за всичките години;  

- други административни дела: 160 дела за 2021 г., 220 дела за 2020 г., 270 дела за 2019 г. 

- частни административни дела: 68  дела за 2021 г., 28 дела за 2020 г.,  59 дела за 2019 г. 

 

3.1.2. Брой на решените по същество касационни дела: 

          Касационни дела с административно-наказателен характер: 

- 400 бр. решени за 2021 г. - средномесечна стойност – 33,33 бр. 

- 399 бр. решени за 2020 г. - средномесечна стойност – 33,25 бр. 

- 447 бр. решени за 2019 г. - средномесечна стойност – 37,25 бр.  

 

Броят на решените по същество касационни дела с административен характер (КАД) е: 

15 бр. дела за 2021 г. 

17 бр. дела за 2020 г.  

16 бр. дела за 2019 г. 

 

3.2. Брой на прекратените дела.  
 

За 2021 г. прекратени дела по видове: 

259 бр. административни дела; 

25 бр. касационни дела. 

 

За 2020 г. прекратени дела по видове: 

349 бр. административни дела; 

12 бр. касационни дела. 

 

За 2019 г. прекратени дела по видове: 

343 бр. административни дела; 

8 бр. касационни дела. 

 

В графика № 5 е изобразена информацията за общия брой прекратени дела през отчетната 

2021 г., както и за предходните две години. 
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Графика № 5: Общ брой прекратени дела (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) 

3.2.1. Причини за прекратяване на административните дела. 

Като основна причина за прекратяване на административните дела през отчетния период 

може да се посочи недопустимост на оспорването поради липса на подлежащ на оспорване акт, 

оттегляне на оспорения административен акт и липса на правен интерес за оспорващия. Не са 

малко и делата прекратени поради оттегляне или отказ от оспорването. 

 

Прекратени дела:  

 

 На основание чл. 159, т. 1 и т. 4 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като актът не 

подлежи на оспорване или оспорващият няма правен интерес от оспорването, са прекратени 69 

бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 159, т. 3 АПК - недопустимост на жалбата поради оттегляне на 

оспорения административен акт  са прекратени 10 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 159, т. 5 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като оспорването е 

просрочено  са прекратени  17 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 159, т. 6 от АПК - недопустимост на жалбата поради влязло в сила 

съдебно решение са прекратени 1 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 159, т. 7 от АПК - недопустимост на жалбата, тъй като пред същия 

съд, между същите страни и на същото основание има образувано дело са прекратени 10 бр. 

дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 159, т. 8 от АПК - недопустимост на жалбата поради оттегляне или 

отказ от оспорването са прекратени 23 бр. дела за 2021 г.; 

 На основания извън чл. 159 от АПК през 2021 г. производствата по дела са 

прекратени, както следва: 
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 На основание чл. 158, ал.3 от АПК - нередовност на жалбата поради  неотстраняване на 

нередовностите по същата в срок са прекратени 67 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 231 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК – поради непоискване на 

страните за възобновяване на дело в шестмесечен срок от спирането му са прекратени 1 бр. дела 

за 2021 г.; 

 На основание чл. 213 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК - прекратени и присъединени 

към други дела със същия предмет – оспорване законосъобразността на един и същ 

административен акт - 5 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 213а, изр. 2 АПК – поради неотстраняване на нередовности в срок на 

жалбата са прекратени 1 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 129, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК -  поради 

неотстраняване на нередовности в срок на исковата молба са прекратени 2 дела за 2021 г.;  

 На основание чл. 135, ал. 1 и 2 от АПК - недопустимост на жалбата поради 

неподсъдност на делото на Административен съд – София-област са прекратени и изпратени по 

подсъдност на други съдилища 48 бр. дела за 2021 г.; 

 На основание чл. 135, ал. 3, 4, 5 и 6 от АПК - недопустимост на жалбата поради 

неподсъдност на делото на Административен съд - София област са прекратени 4 бр. дела за 

2021 г.; 

 На основание чл. 130 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК – поради недопустимост на 

предявения иск са прекратени 3 дела за 2021 г.,  

 

3.2.2. Причини за прекратяване на касационните дела. 

Една от причините за оставяне без разглеждане на касационната жалба и прекратяване на 

производството по тези дела през отчетния период е неотстраняване на нередовности на 

касационната жалба - касационната жалба не отговаря на изискванията на чл. 212 и чл. 213а 

ал.1 от АПК – 3 бр. дела за 2021 г. 

Друга причина за оставяне на жалбата без разглеждане е поради подаването на 

касационната жалба след срока по чл. 211 от АПК - за 2021 г. има едно дело. 

 Анализ на свършените дела по видове и структура. 

Общият брой на свършените дела (административни и касационни) за 2021 г. е 1287 дела, 

за 2020 г. е 1351 дела и 1572 бр. дела за 2019 г. 

Изразен в проценти, този брой спрямо общия брой на делата за разглеждане е 75,04 % за 

2021 г., 76,20  % за 2020 г., 77,76  % за 2019 г. И през тази година, както и в предходните 

години, процентът на свършените дела, съотнесен към делата за разглеждане е висок в резултат 

на  положените усилия от всички съдии за спазване основния принцип за бързина на 

производството и процесуална икономия (чл. 11 от АПК). 

Над 30 % от делата приключват в  срок до 3 месеца, считано от датата на 

насрочване на делото до датата на обявяване на съдебния акт в срочната книга, което се 

вижда от следната таблица.   
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 Таблица № 1 

година общо 

свършени 

свършени в 3 

месечен срок 

  изразено в % 

от общо 

свършените 

2021 1287 387 30,07 

2020 1351 332 24,57 

2019 1572 662 42,11 

 
 

В тримесечен срок са свършени 18,68 % административни дела от общо свършените 

административни дела и 56,50 % касационни дела от общо свършените такива.  

 

Най-голяма част от свършените извън тримесечния срок дела през 2021 г. са делата 

образувани по ЗЗК – 64, ДОПК и ЗМ - 76, ЗУТ и ЗКИР - 77 бр . и  други административни дела 

– 132 бр. Основната причина за приключване на делата извън тримесечния срок през 2021 г. е 

спецификата на някои дела - голям брой участници в производството и трудностите при 

призоваването им. При голяма част от съдебните производства се налага назначаване на 

съдебни експертизи за изясняване на спора от фактическа страна или разпит на свидетели, 

поради което се налага провеждането на повече от две съдебни заседания. Делата срещу 

подзаконови и нормативни актове често пъти налагат събирането на допълнителни 

доказателства, във връзка с последни промени в оспорвания акт, което налага да се проведат 

повече от две съдебни заседания.  

Административният район на Административен – съд София-област включва 22 общини. 

Въпреки усилията на магистратите да разглеждат делата в разумни срокове, този факт води до 

практическа невъзможност за спазването на сроковете. 

Следва да се отбележи, че тримесечният срок не е законово определен срок, а е въведен  

единствено в статистическите форми, отчитащи постъплението, движението и приключването 

на делата пред съдилищата.  

Статистическата форма за отчет на работата на административните съдилища трябва да 

бъде съобразена със сроковете, предвидени в АПК, а именно: съобразно разпоредбата на чл. 

157, ал. 1, израз 2 от АПК в случаите на редовна жалба делото, след разпределянето му на 

съдията докладчик, следва да бъде насрочено за първо съдебно заседание в срок, не по-дълъг от 

2 месеца от постъпване на жалбата в съда. В чл. 139 от АПК е предвиден и друг срок, с който 

статистическата форма не е съобразена - в случай на отлагане на делото по молба на страна и 

пълномощника й второто съдебно заседание се насрочва не по-късно от три месеца от датата на 

първото заседание. Посоченото противоречие води до неяснота как следва да се следи 

тримесечния срок. 
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Въпреки причините, изложени по-горе, за удължаване срока за разглеждане на делата, 

следва да се отбележи, че за отчетния период в Административен съд – София-област делата се 

разглеждат в срок по-кратък от три месеца. 

През отчетния период делата в Административен съд – София-област бяха насрочвани  за 

първо съдебно заседание в едномесечен срок, а в много от случаите и в по-кратък. Този срок се 

спазва и при определяне дата за разглеждането на делата при отлагането им за следващо 

съдебно заседание. Извън тези срокове делото може да бъде насрочено по обективни причини 

или поради спецификата на същото като например: по изрично искане от страните, поради 

невъзможност на процесуалните им представители да се явят на определената от съда дата, 

поради допусната съдебна експертиза, по която заключението се прави след оглед на място и 

метеорологичните условия не позволяват да се извърши такъв или настъпване периода на 

съдебната ваканция.  

Като причини за приключване на делата извън тримесечния срок се явява необходимостта 

от отлагане на делото, с оглед направени доказателствени искания на страните в първото 

съдебно заседание (допускане на гласни доказателствени средства, експертизи, събиране на 

писмени доказателства, оспорване истинността на документи и други), което налага 

провеждане на минимум още едно съдебно заседание. При оспорване на едноличните 

експертизи се налага назначаване на тричленни такива, като в този случай броят на съдебните 

заседания е минимум три. По дела по ЗУТ и ЗКИР се налага и допускане на експертизи с цел 

установяване заинтересовани лица по делото, а по всички категории дела - и експертизи, 

установяващи допустимостта на оспорването. Има случаи, в които назначените вещи лица не 

изготвят експертизите в срок или са възпрепятствани да се явят в първото насрочено открито 

съдебно заседание след депозиране на експертизата, което отново води до отлагане на делото. 

Съдиите дават задължителни указания на страните относно разпределението на 

доказателствената тежест в процеса по чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от АПК, както и такива по чл. 171, 

ал. 4 от АПК за събиране на относимите по делото доказателства още с разпореждането за 

насрочване, което скъсява значително сроковете за разглеждане на делата. 

Запазва се тенденцията по спазването от страна на административните органи да 

задълженията им по чл. 152, ал. 2 и ал. 3 от АПК, относно изпращане на жалбата в съда с 

прилагане към същата на заверено копие от цялата преписка по издаване на акта и представяне 

списък на страните в производството по издаване на административния акт.  

Общият брой на висящите дела в края на 2021 г. е 412 бр., от които 356 бр. 

административни и 56 бр. касационни 

 Общият брой на висящите дела в края на 2020 г. е 451 бр., от които 359 бр. 

административни и 92 бр. касационни. 

Общият брой на висящите дела в края на 2019 г. е 346 бр., от които 256 бр. 

административни и 90 бр. касационни. 

Към 01.01.2022 г. са останали висящи 412 бр. дела, като голяма част от тях са образувани 

в края на годината (през м. ноември и м. декември), поради което са насрочени и се разглеждат 

през 2022 г. 

Процентът на несвършените дела спрямо броя на делата за разглеждане е 34,22 % за 2021 

г., 34,34 % за 2020 г., 23,44 % за 2019 г. (Графика № 6). 
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Графика 6: Процент на несвършените дела спрямо броя на делата за разглеждане (2019 

г., 2020 г. и 2021 г.). 

4.1. Брой на касационните дела, постъпили от районните съдилища: 

В Административен съд – София-област  през  2021 г. са  свършени общо 425 касационни 

дела, образувани по жалби срещу решения на районните съдилища в областта, както следва:  

РС - Ихтиман - общо 137 бр. дела за разглеждане, в това число 15 бр. висящи от 2020 г. и  

новообразувани 120 бр. по ЗАНН и 2 дела по ЗСППЗ през 2021 г. След осъществения 

касационен контрол 90 бр. съдебни актове са потвърдени, 21 бр. са отменени и върнати за ново 

разглеждане, 1 бр. е обезсилено и 7 бр. дела са прекратени. 

 РС - Ботевград - общо 66 бр. дела за разглеждане, в това число 11 бр. висящи  от 2020 

г. и новообразувани 54 по ЗАНН и 1 бр. по ЗСПЗЗ през 2021 г. След осъществения касационен 

контрол 32 бр. съдебни актове са потвърдени, 13  бр. - отменени и решени по същество или 

върнати за ново разглеждане, 1 бр. е обезсилено и върнато за ново разглеждане, 1 бр. е обявено 

за нищожно и връща на същия състав и три са прекратени; 

 РС - Самоков - общо 39 бр. дела за разглеждане, в това число 1 бр. висящи от 2020 г. и  

новообразувани 32 по ЗАНН и 6 бр. по ЗСПЗЗ през 2021г.. След осъществения касационен 

контрол 21 бр. съдебни актове са потвърдени, а 10 бр. са отменени и решени по същество или 

върнати за ново разглеждане и четири дела са прекратени; 

 РС - Костинброд - общо 67 бр. дела за разглеждане, в това число 8 бр. висящи от 2020 

г. и новообразувани 53 по ЗАНН и 6 бр. по ЗМВР през 2021 г.. След касационен контрол 27 бр. 

съдебни актове са потвърдени, а отменените и решени по същество или върнати за ново 

разглеждане са 25 бр., а  по 5 дела производството е прекратено; 

 РС - Сливница - общо 50 бр. дела за разглеждане, в това число 2  бр. висящи от 2020 г. 

и новообразувани 45 по ЗАНН и 3 бр. по ЗСПЗЗ през 2021 г.. След осъществения касационен 

контрол 29 бр. съдебни актове са потвърдени, а 11 бр. - отменени и решени по същество или 

върнати за ново разглеждане, 1 бр. е обезсилено и върнато за ново разглеждане, а  по 2 дела 

производството е прекратено; 

 РС - Елин Пелин - общо 66 бр. дела за разглеждане, в това число 6 бр. висящи от 2020 

г. и новообразувани 60 по ЗАНН през 2021 г.  След осъществения касационен контрол 45 бр. 

съдебни актове са потвърдени, а 7 бр. - отменени и решени по същество или върнати за ново 

разглеждане, 1 бр. е обявено за нищожно и 3 бр. са прекратени.  
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 РС - Пирдоп - общо 39 бр. дела за разглеждане, в това число 4 бр. висящи от 2020 г. и 

новообразувани 34 по ЗАНН и 1 бр. по ЗСПЗЗ през 2021 г.. След осъществения касационен 

контрол 29 бр. съдебни актове са потвърдени, а отменените и решени по същество или върнати 

за ново разглеждане са 8 броя, а  по1 дело производството е прекратено. 

 РС - Своге - общо 15 бр. дела за разглеждане, в това число 4 бр. висящи от 2020 г. и  

новообразувани 11 бр. през 2021 г. Всичките са по ЗАНН. След касационен контрол 8 бр. 

съдебни актове са потвърдени, а отменените и решени по същество или върнатите за ново 

разглеждане са 7 бр.  

 РС - Етрополе - общо 19 бр. дела за разглеждане, в това число 2 бр. висящи от 2020 г. 

и 17 новообразувани през 2021 г. Всички са по ЗАНН. След касационен контрол 15 бр. съдебни 

актове са потвърдени, отменените и решени по същество или върнати за ново разглеждане са 5 

бр.  

 През 2021 г., се запазва тенденцията на по-висок процент потвърдени съдебни актове 

спрямо  отменените.  

 

 

5. Брой обжалвани и протестирани актове, резултат от касационната проверка: 

 

Във Върховен административен съд са изпратени общо: 

За 2021 г. - 351 бр. касационни жалби по административни дела; 

За 2020 г. - 333 бр. касационни жалби по административни дела; 

За 2019 г. - 401 бр. касационни жалби по административни дела; 

Следователно за 2021 г. процентът на подадените касационни жалби е 40,72 % от общо 

свършените 862 административни дела, за 2020 г. е 35,43% от 940 свършени административни 

дела, а за 2019 г. процентът е  44,11% от 909 свършени административни дела.  

 

Таблица № 2 

година подлежащи на 

обжалване 

обжалвани   изразен в % от 

общо обжалваемите 

2021 862 351 40,72 

2020 940 333 35,43 

2019 909 401 44,11  

 

През 2021 г., според вида на делата най-много жалби срещу съдебни актове са подадени, 

както следва:  

- други административни, в т.ч. ЗПЗП и ЗУСЕСИФ - 92 бр.; 

- ЗУТ и ЗКИР - 63 бр.; 

- ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА – 8 бр.; 

- ДОПК и ЗМ – 42 бр.; 

- ЗЗК – 67 бр. 

- КСО и ЗСП – 21 бр. 

- ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 25 бр.  

- Искове по АПК – 23 бр.  
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По отношение на качеството на правораздаването може да се направи констатацията, че за 

периода се запазва значителният брой на делата с потвърдени съдебни актове. 

В резултат на касационната проверка през 2021 г. от Върховния административен съд са 

върнати 344 бр. административни дела. От тях 204 бр. са с потвърдени съдебни актове, т.е. 

59,30 %.  

       Таблица № 3 

година общо 

проверени 

потвърдени в  % изцяло 

отменени 

в % 

2021 344 204 59,30 94 27,33 

2020 309 195 63,11 94 30,42 

2019 275 222 80,73 82 28,77 

 

От изпратените по касационно обжалване във Върховен административен съд,  през 2021 

г. са се върнали 344 броя дела, от които съдебните актове по 204 бр. дела са потвърдени.  

Останалите непотвърдени решения са както следва: 

1. Решения на АССО, отменени изцяло от ВАС като неправилни поради нарушение на 

материалния закон и съдопроизводствените правила - чл. 209, т. 3 от АПК – 94 броя, а именно: 

- ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 3 бр.; 

- Жалби срешу ПНА – 2 бр. 

- Частни административни дела – 2 бр.  

- КСО и ЗСП – 2 бр. 

- ЗУТ и ЗКИР – 17 бр.; 

- ДОПК и ЗМ – 10 бр. 

- ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА – 2 бр.; 

- Други административни дела, в това число ЗПЗП и ЗУСЕСИФ – 34 бр.; 

- Закон за защита на конкуренцията – 22 бр.; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Изцяло отменени и върнати за ново разглеждане решения – 24 бр.; 

- Изцяло отменени и върнати за продължаване на съдопроизводството определения – 20 

бр; 

- Изцяло отменени и върнати за продължаване на съдопроизводството решения – 1 бр.; 

- Изцяло отменено с постановен акт решение – 37 бр.; 

- Изцяло отменено с постановен акт определение – 2 бр.;  

- Изцяло обезсилено като недопустимо решение – 3 бр.; 

- Изцяло обезсилено поради оттегляне на оспорения индивидуален административен акт 

– 2  бр.;   

- Изцяло обезсилено като постановено спрямо ненадлежна страна и връща за ново 

разглеждане – 1бр.; 

- Изцяло обезсилено като недопустимо и връща за ново разглеждане – 1бр.; 

- Изцяло обезсилено определение като недопустимо – 1бр.; 

- Изцяло обезсилено определение и връща за ново разглеждане – 1бр.; 

- Потвърдено в едната част, а в другата отменено решение – 19 бр.; 
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6. Средна натовареност на съдебния район. 

 

6.1. Средна натовареност на съдиите за отчетната 2021 г. и предходните две години: 

През отчетната 2021 г. в Административен съд – София-област съдиите работят в 

дванадесет еднолични съдебни състава и 3 касационни състава. От месец октомври е разкрит 

тринадесети съдебен състав.  

Тричленните състави разглеждат касационни производства, както и първоинстанционни 

дела по оспорване на подзаконови нормативни актове на общинските съвети, подсъдни на 

административен съд. На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт разпределението 

на делата в Административен съд – София-област се извършва на принципа на случайния 

подбор и според поредността на постъпването им, като се използва програмен продукт на ВСС.  

Организацията на работа продължава по утвърдения в предходните години ред: за всеки 

работен ден се определя дежурен съдия по предварително изготвен месечен график, на когото 

се разпределят постъпилите искания по чл. 60, ал. 4 АПК, когато са предявени отделно от 

оспорването на административния акт; чл. 251, ал. 1 АПК;  чл. 75, ал.2 ДОПК и други 

искания, по които се дължи незабавно произнасяне. Поради неравномерното постъпление на 

изброените искания се явява и разликата в броя на разпределените дела по състави.  

  

Действителната натовареност на съдиите по отношение на делата за разглеждане е 11,51 

бр. месечно за 2021 г. За сравнение с предходните две години са данните от следната таблица: 

 

Таблица № 4 

 дела за 

разглеждане 

натовареност 

по щат 

 

действителна 

натовареност 

 

2021 г. 1715 бр. 10,99 11,51 

2020 г. 1773 бр. 12,31 13,43 

2019 г. 2023 бр. 14,05 17,59 

 

 

6.2. Дейност на Административен съд – София-област по състави. 

 

ПЪРВИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ – съдия МАРИЯ ПОПОВА 

 

През отчетната 2021 г. първи съдебен състав на Административен съд – София-област е с 

председател съдия Мария Попова, която е и председател на съда. На този съдебен състав през 

отчетната година са разпределени общо 74 бр. дела.  Останали висящи от края на 2020 г. са 12 

бр. дела. Общо за разглеждане през 2021 г. са 86 бр. дела, от тях 29 бр. дела са касационни и 57 

бр. дела са първоинстанционни. От тях за отчетния период съдия Попова е разгледала и 

приключила общо 71 бр. дела, от които 44 първоинстанционни дела и 27 касационни дела. От 

свършените 71 бр. дела с акт по същество са приключени 55 бр. дела, а прекратени с 

определение са 16 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 30 бр. дела, от тях 

потвърдени са 15 бр. решения и 4 бр. определения.  Четири решения и три определения са 
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отменени. Потвърдено в едната част, а в другата отменено решение са върнати 2 дела. Има 

едно отхвърлено искане за отмяна на влязло в сила решение. Жалбата срещу едно решение е 

оставена без разглеждане. 

 

ВТОРИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ – съдия ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА 

 

През отчетната 2021 г. втори съдебен състав на Административен съд – София-област е с 

председател съдия Велислава Кипрова. На състава през отчетната година са разпределени общо 

116 бр. дела и са останали висящи от 2020 г. – 45 бр. Общо за разглеждане има 161 бр. дела, от 

които 113 бр. първоинстанционни и 48 бр. касационни дела. От тях за отчетния период съдия 

Кипрова е разгледала и приключила общо 113 дела, от които 76 бр. първоинстанционни  и 37 

бр. касационни дела. От свършените 113 бр. дела с акт по същество са приключени 94 бр. дела, 

а прекратени с определение са 19 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 45 бр. дела, от които 

потвърдени – 19 решения и 5 определения; отменени изцяло  са 8 решения и 2 определения. 

Има 2 частични отменени решения. Има изцяло обезсилени 2 решения. Жалбите по 4 решения и 

3 определение са оставени без разглеждане.  

 

ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ –   съдия ДАНИЕЛА ПЕТРОВА  

 

През отчетната 2021 г. трети съдебен състав на Административен съд – София-област е 

председателстван от съдия Даниела Петрова. На трети състав през отчетния период са 

разпределени общо 111 бр. дела и останали висящи от 2020 г. – 48 броя, или общо за 

разглеждане 159 бр. дела. От тях първоинстанционни са 107 бр., а  касационни – 52 бр., от 

които съдия Петрова е разгледала и приключила общо 109 бр. дела от които 66 бр. - 

първоинстанционни и  43 бр. – касационни.  

От свършените 109 бр. дела с акт по същество са приключени 82 бр., а прекратени с 

определение са 25 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 28 бр. дела, от които 

потвърдени - 15 бр. решения и 2 бр. определения. Отменени са 3 решения и 2 определения. 

Частично отменени са 2 решения. Има изцяло обезсилено 1 решение и 1 брой обезсилено 

частично решение . Жалбите по 1 решене и 1 определение са оставени без разглеждане. 

    

ЧЕТВЪРТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия МИРЕЛА ДОБРЕВА-ГЕОРГИЕВА 

 

През отчетната година четвърти съдебен състав на Административен съд – София-област 

е с председател съдия Мирела Добрева-Георгиева, която е и заместник председател на съда. На 

този състав са разпределени 100 бр. дела и останали висящи от 2020 г. – 32 бр. дела или общо за 

разглеждане 132 бр., от които първоинстанционни 89 дела и касационни 43 дела. За периода са 

разгледани и приключени общо 107 бр. дела (70 бр. първоинстанционни и 37 бр. касационни).  

От свършените 107 бр. дела с акт по същество са приключени 82 бр. дела, а прекратени с 

определение са 25 бр. дела.  
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От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 27 бр. дела, от които 

потвърдени – 14 решения и 6 определения. Отменени са 4 решения и едно определение. 

Жалбите срещу 1 решение и 1 определение са оставени без разглеждане.   

 

ПЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ – съдия МИЛКА ВАРНОВА – ИТОВА 

 

Пети съдебен състав на Административен съд – София-област е с председател съдия 

Милка Варнова - Итова. На този съдебен състав са разпределени 124 бр. дела, и останали 

висящи от 2020 г. – 29 бр. дела или общо за разглеждане 153 бр., от които първоинстанционни 

111 дела и касационни 42 дела. Същият състав за периода е разгледал и приключил общо 132  

дела (93 - първоинстанционни и 39 - касационни). 

От свършените 132 бр. дела с акт по същество са приключени 83 бр. дела, а прекратени с 

определение са 49 бр. дела. 

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 35 бр. дела, от които 

потвърдени – 15 бр. решения и 3 бр. определения; изцяло отменени – 6 бр. решения и 2 бр. 

определения. Частично отменени са 4 решения. Има 2 изцяло обезсилени решения. Жалбите по 

3 решения са оставени без разглеждане. 

 

ШЕСТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ – съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА 

 

През отчетната 2021 г. шести съдебен състав на Административен съд – София-област е 

председателстван от съдия Вергиния Димитрова. На този съдебен състав през 2021 г. са 

разпределени 116 бр. дела и останали висящи от 2020 г. - 46 дела или общо за разглеждане 162 

дела, от които първоинстанционни 115 дела и 47 касационни дела. Съдия Димитрова е 

разгледала и приключила общо 116 дела (82 - първоинстанционни и 34 – касационни).  

От свършените 116 бр. дела с акт по същество са приключени 97 бр. дела, а прекратени с 

определение са 19 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 30 бр. дела, от които 

потвърдени – 15 бр. решения; изцяло отменени са 6 бр. решениe и 4 бр. определения. Частично 

отменени са 2 решения. Има изцяло обезсилено 1 решение. Жалбите срещу 2 решения  са 

оставени без разглеждане. 

 

СЕДМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия МАРИАНА ЛАЗАРОВА-КАБАКЧИЕВА 

 

През отчетната 2021 г. седми съдебен състав на Административен съд – София-област е с 

председател съдия Мариана Лазарова-Кабакчиева. На този съдебен състав през 2021 г. са 

разпределени общо 130 бр. дела, останали висящи от 2020 г. – 25 дела, или общо за 

разглеждане -  155 бр. дела, от които първоинстанционни 113 дела и касационни 42 бр. дела. 

Съдия Лазарова е разгледала и приключила общо 117 дела (80 - първоинстанционни и 37 – 

касационни).  

От свършените 117 бр. дела с акт по същество са приключени 98 бр. дела, а прекратени с 

определение са 19 бр. дела.  
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От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 17 бр. дела, от които 

потвърдени – 10 решения и 2 определения. Отменени изцяло са 5 решения. Жалби оставени без 

разглеждане – няма. 

  

ОСМИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ – съдия КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА  

 

През отчетната 2021 г. осми съдебен състав на Административен съд – София-област е с 

председател съдия Каролина Неделчева. На този състав са разпределени 97 бр. дела, останали 

висящи от 2020 г. са 29 бр. дела или общо за разглеждане 126 бр. дела, от които 

първоинстанционни 84 бр. дела и касационни 42 бр. дела. Същият състав за периода е разгледал 

и приключил общо 100 бр. дела (63 - първоинстанционни и 37 - касационни). 

От свършените 100 бр. дела с акт по същество са приключени 78 бр. дела, а прекратени с 

определение са 22 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 43 бр. дела, от които 

потвърдени - 17 решения и 5 определения. Изцяло отменени са 10 решения и 1 определение. 3 

решения са частично отменени. Има 1  обезсилено частично решение. Жалбите срещу 2 

решение и 4 определения са оставени без разглеждане. 

 

ДЕВЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА 

 

През отчетната 2021 г. Девети съдебен състав на Административен съд – София-област е с 

председател съдия Мария Желязкова. На този съдебен състав през 2021 г. са разпределени 

общо 91 бр. дела, висящи от 2020 г. са 33 дела, или общо за разглеждане -  124 бр. дела, от 

които първоинстанционни 93 дела и касационни 31 бр. дела. Съдия Желязкова е разгледала и 

приключила общо 80 дела (59 - първоинстанционни и 21 – касационни).  

От свършените 80 бр. дела с акт по същество са приключени 64 бр. дела, а прекратени с 

определение са 16 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 31 бр. дела, от които 

потвърдени – 19 решения и 5 определения. Изцяло отменени са 4 решения и 1 определениe. 

Частично отменени са 2 решения. Жалби оставени без разглеждане – няма. 

 

ДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия ГЕОРГИ НИКОЛОВ 

 

През отчетната 2021 г. Десети съдебен състав на Административен съд – София-област е с 

председател съдия Георги Николов. На този съдебен състав през 2021 г. са разпределени общо 

130 бр. дела, висящи от 2020 г. са 49 дела, или общо за разглеждане -  179 бр. дела, от които 

първоинстанционни 132 дела и касационни 47 бр. дела. Съдия Николов е разгледал и 

приключил общо 137 дела (93 - първоинстанционни и 44 – касационни).  

От свършените 137 бр. дела с акт по същество са приключени 116 бр. дела, а прекратени с 

определение са 21 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 34 бр. дела, от които 

потвърдени – 14 решения и 3 определения. Изцяло отменени са 9 решения и 2 определениe. 
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Изцяло отменени и обезсилени са 2 решения и 1 определение.  Жалбите срещу 2 решения и 1 

определение са оставени без разглеждане.  
 

ЕДИНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия ПОЛИНА ХРИСТОВА      

БОГДАНОВА - КУЧЕВА 

 

През отчетната 2021 г. Единадесети съдебен състав на Административен съд – София-

област е с председател съдия Полина Богданова. 

На този съдебен състав през 2021 г. до месец октомври са разпределени общо 58 бр. дела, 

висящи от 2020 г. са 18 дела, или общо за разглеждане -  76 бр. дела, от които 

първоинстанционни 46 дела и касационни 30 бр. дела. Съдия Богданова е разгледала и 

приключила общо 76 дела (46 - първоинстанционни и 30 – касационни).  

От свършените 76 бр. дела с акт по същество са приключени 59 бр. дела, а прекратени с 

определение са 17 бр. дела.  

 От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 9 бр. дела, от които 

потвърдени – 4 решения и 3 определения. Частично отменени са 2 определения. 

 Съдия Богданова е командирована във ВАС от месец ноември 2021 г.  

 

ДВАНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ 

 

През отчетната 2021 г. Дванадесети съдебен състав на Административен съд – София-

област е с председател съдия Димитър Петров.  

На Дванадесети съдебен състав през 2021 г. са разпределени общо 126 бр. дела, висящи 

от 2020 г. са 46 или общо за разглеждане -  172 бр. дела, от които първоинстанционни 125 дела 

и касационни 47 бр. дела. 

Разгледани и приключени са общо 113 дела (83 - първоинстанционни и 30 – 

касационни).  

От свършените дела с акт по същество са приключени 83 бр. дела, а прекратени с 

определение са 30 бр. дела.  

От оспорените с резултат към края на 2021 г. от ВАС са се върнали 19 бр. дела, от които 

потвърдени – 9 решения и 7 определения. Отменено изцяло са 2 определения.  Изцяло отменено 

и обезсилено е 1 решение.  Жалби оставени без разглеждане –няма. 

 

ТРИНАДЕСЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ - съдия ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА 

АХЛАДОВА 

 

През отчетната 2021 г. Тринадесети съдебен състав на Административен съд – София-

област е с председател съдия Десислава Ахладова.  

На Тринадесети съдебен състав през 2021 г. са разпределени и преразпределени общо 30 

бр. дела, общо за разглеждане -  30 бр. дела, от които първоинстанционни 19 дела и касационни 

11 бр. дела. 
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Разгледани и приключени са общо 16 дела (7 - първоинстанционни и 9 – касационни).  

От свършените дела с акт по същество са приключени 12 бр. дела, а прекратени с 

определение са 4 бр. дела.  

 

В Административен съд – София-област се спазва едномесечният срок за изготвяне на 

съдебния акт, което е видно и от статистическата форма за отчет на работата на съда. 

Постановените в 1-месечен срок актове са 1103 бр. 

Увеличеният брой на актовете, постановени извън предвидения в чл.172 от АПК 1-

месечен срок – 164 бр. се дължи на фактическата и правна сложност на делата и големия обем 

на доказателствения материал. Всички актове, постановени извън този срок са свързани с 

дейността на регулаторите- КЗК, КФН и пр. 

За отчетния период актове, постановени извън 3-месечен срок са 20 бр. 

През отчетната 2021 г. продължи добрата практика на редовно провеждане на общи 

събрания на съдиите, чрез които в резултат на анализ и дискусии полагаме усилия за 

недопускане и преодоляване на противоречива практика.  

През 2021 г., както и през предходните години образуването на делата и тяхното  

администриране (оставяне без движение или насрочване) се извършва в рамките на 1-2 работни 

дни от постъпването им в съда. Деловодителите и съдебните секретари от съда изпълняват 

качествено и в срок служебните си задължения. Деловодителите докладват незабавно 

постъпилите жалби и обработват делата своевременно.  

Пълна информация относно качеството на съдебните актове, постановени от съдиите от 

Административен съд – София-област, дава справката за резултатите от върнати обжалвани и 

протестирани дела (Приложение № 3 към доклада за 2021 г.). 

През отчетната 2021 г. в Административен съд – София-област са постъпили над 50 

административни дела с повече от 5 страни, като 3 административни дела са с над 20 

страни, а 12 са с над 10 страни./ Приложение № 1/ 

В Административен съд – София-област през 2021 г. се разгледаха 15 

административни дела на Комисия за защита на конкуренцията, с решения които 

съдържат  над 100 страници./ Приложение № 2/ 

За отчетния период повече от 10 административни дела са завършили с решения, 

които съдържат на 20 страници, а две от тях са съответно с 65 страници и 95 страници./ 

Приложение № 3/ 

Повече от 20 административни дела включват над 10 тома/папки, като 3 от тях са с 

над 30 тома/папки./ Приложение № 4/. 

В Административен съд – София-област са разгледани и голям брой дела с висок 

обществен интерес, като е осъществен контрол за законосъобразност върху 

административни актове на регулаторните органи  КФН, КРС и СЕМ, касаещи  Избор на 

генерален директор на БНР, Решение на КФН за отнемане на лиценз, Възнаграждения на 

УС и НС на КФН и др. 

7. Административна дейност. 

 

7.1. Кадрово обезпечение. 
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7.1.1. Съдии. 

 

Към 31.12.2021 г. утвърдената щатна численост на съдиите в Административен съд – 

София-област е общо 13 съдии, в т.ч. 1 председател, 1 заместник-председател и 11 съдии. Заети 

са 9 щатни бройки за длъжността „съдия“, 2 от щатни бройки са заети от командировани съдии: 

 Съдия Георги Николов Николов – командирован от Районен съд – Сливница, съгласно 

Заповед № 2805/20.11.2018 г. на Председателя на ВАС, считано от 26.11.2018 г.; 

 Съдия Димитър Валентинов Петров – командирован от Софийски районен съд, 

съгласно Заповед № 2226/06.10.2020 г. на Председателя на ВАС, считано от 08.10.2020 г. 

 

През отчетната 2021 г.: 

 Съдия Емил Любчов Димитров е повишен в длъжност „съдия“ във Върховен 

административен съд, на основание Решение на Съдийската колегия на ВСС, взето по протокол 

№ 33, т.10.9 от 6.10.2020 г., във връзка с което, съдия Димитров напуска длъжността „съдия“ в 

Административен съд – София-област, считано от 15.03.2021 г.; 

 Съдия Полина Христова Богданова – Кучева е командирована като съдия във Върховен 

административен съд, съгласно Заповеди № 2686/11.10.2021 г.  на Председателя на ВАС, 

считано от 13.10.2021 г.,  

 Съдия Десислава Христова Ахладова-Атанасова е възстановена на длъжността „съдия“ 

в Административен съд – София-област, съгласно Решение на Съдийската колегия на ВСС, 

взето по протокол № 15 от 11.05.2021 г., считано от 12.05.2021 г. 

 

7.1.2. Съдебни състави 

През отчетната година съставите в Административен съд – София-област са обособени, 

както следва:  

 Първи състав  –  през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Мария 

Попова; 

 Втори състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Велислава 

Кипрова; 

 Трети състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик  съдия Даниела 

Петрова. 

 Четвърти състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Мирела 

Добрева – Георгиева; 

 Пети състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Милка 

Варнова-Итова. 

 Шести състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Вергиния 

Димитрова;  

 Седми състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия  Мариана 

Лазарова-Кабакчиева.  
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 Осми състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Каролина 

Неделчева. 

 Девети състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Мария 

Желязкова; 

 Десети състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия Георги 

Николов. 

 Единадесети състав - съставът е с докладчик съдия Полина Богданова-Кучева, която 

както е видно от т.7.1.1 на настоящия отчет, е командирована във Върховен административен 

съд, считано от 13.10.2021 г. 

 Дванадесети състав – през целия отчетен период съставът е с докладчик съдия 

Димитър Петров. 

 Тринадесети състав – съставът е с докладчик съдия Десислава Христова Ахладова-

Атанасова. Разкрит е със Заповед № 484/30.09.2021 г. на Председателя на Административен съд 

– София-област, считано от 06.10.2021 г. 

Подробна и нагледна информация за дейността на съдиите, като цяло, както и за 

количеството, качеството и ефективността при обработване, разглеждане и приключване на 

административните дела по състави, може да се получи от  приложените таблици и диаграми, 

неразделна част от настоящия доклад. 

В Административен съд – София-област са обособени: 

 Две специализирани по материя отделения:  

- I – во отделение “КЗК, ЗУСЕСИФ и ЗПЗП“ – с председател съдия Мария Попова и 

състави:  

1 - ви състав; 

3 – ти състав; 

5 - ти състав; 

8 – ми състав;  

10 – ти състав;  

11 – ти състав 

 

- II – ро отделение „КФН, ДОПК, КРС, СЕМ, ЗМДТ и ЗМ“ – с председател съдия 

Мирела Добрева - Георгиева и състави  

2 – ри състав; 

4 – ти състав; 

6 – ти състав; 

7 – ми състав; 

9 – ти състав; 

12  – ти състав 
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  Три тричленни състава, заседаващи предимно като касационни състави по ЗАНН и 

ЗСПЗЗ, както и като първоинстанционни състави по оспорване на подзаконови нормативни 

административни актове, приети от общинските съвети.  

През 2021 г. те са в следните състави: 

 

 Първи тричленен състав:  

Председател на състава – съдия Мария Попова  

Членове – съдия Милка Варнова-Итова 

съдия Мария Желязкова 

съдия Георги Николов 

съдия Десислава Ахладова 

 

 Втори тричленен състав:  

Председател на състава – съдия Мирела Добрева - Георгиева  

Членове – съдия Вергиния Димитрова 

съдия Каролина Неделчева 

съдия Полина Богданова - Кучева 

 

 Трети тричленен състав:  

Председател на състава – съдия Велислава Кипрова  

Членове – съдия Даниела Петрова  

съдия Мариана Лазарова - Кабакчиева 

съдия Димитър Петров  

 

При необходимост тричленните състави се заместват. 

 

През 2021 г. в Административен съд – София-област работят четирима съдебни 

помощници.  

Задълженията им са да подпомагат работата на съдиите, като: изготвят проекти на 

съдебни актове, проучват, анализират и обобщават практиката на съдилищата, следят 

практиката на административните съдилища, систематизират и анализират съдебната практика 

на Административен съд – София-област, дават мнения и становища по правни въпроси, 

изготвят доклади и изпълняват други дейности, възложени им от административния 

ръководител. 

 

 

7.1.3. Съдебни служители. 
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Към 01.01.2021 г. утвърдената щатна численост за съдебните служители в 

Административен съд – София-област е 34 щ. бр.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС, взето по протокол № 42/23.11.2021 г. в 

съдебната администрация на Административен съд – София-област, са разкрити две нови 

щатни бройки – 1 за длъжността “съдебен секретар“ и 1 за длъжността „съдебен деловодител“. 

Така към 31.12.2021 г. щатната численост на съдебните служители в Административен съд – 

София-област е 36 щ.бр., които са разпределени по съответните длъжности, съобразно 

утвърденото от ВСС щатно разписание за 2021 г., както следва:  

Таблица № 6 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АдмССобл 

СПРАВКА ЗА ЗАЕТОСТТА НА ЩАТА ПО ДЛЪЖНОСТИ към 

31.12.2021 г. 

ДЛЪЖНОСТИ По щат /бр./ Заети /бр./ 

 

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ 

Съдебен администратор 1 1 

Главен счетоводител 1 1 

Административен секретар 1 1 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Съдебен помощник 4 4 

Завеждащ служба  1 1 

Съдебен секретар  8 7 

Съдебен деловодител 8 8 

Съдебен архивар 1 1 

Призовкар 3 3 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Системен администратор  1 1 

Човешки ресурси 1 1 

Специалист – касиер - счетоводител 1 1 

Управител сгради 1 1 

Съдебен статистик 1 0 

Куриер 1 1 

Шофьор 1 1 

 Чистач 1 1 

Общ брой съдебни служители 36 34 
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Както е видно от Таблица 6, към 31.12.2021 г. има незаети 2 щ.бр - 1  за длъжността 

„съдебен секретар“ и 1 за длъжността „съдебен статистик“, които още в началото на 2022 г. са 

заети. 

През 2021 г. са прекратени трудовите правоотношения с двама съдебни служители - на 

заемащия длъжността „системен администратор“, считано от 11.02.2021 г. и на заемащия 

длъжността „съдебен статистик“, считано от 10.06.2021 г..  

Назначени са двама нови съдебни служители - един на длъжността „системен 

администратор“, считано от 01.03.2021 г. и един на длъжността „човешки ресурси“, считано от 

08.03.2021 г.  

През 2021 г. няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни служители. 

След проведеното атестиране на служителите от съдебната администрация  през 2021 г. и 

анализиране на постигнатите резултати, по предложение на съдебния администратор на съда, са 

повишени в ранг осем съдебни служители.  

Съотношението по щат на магистрати към съдебни служители от специализираната 

администрация в Административен съд – София-област е както следва:  

- съдебен помощник – съдия е 1:4;  

- деловодител - съдия е 1:2 

- съдебен секретар - съдия е 1:2 

 

7.1.4. Конкурси за съдебни служители. 

През отчетната година в Административен съд – София-област се проведоха две 

конкурсни процедури за заемане на длъжностите „човешки ресурси“ – 1 щ. бр. и “куриер” – 1 

щ. бр. Процедурите стартираха съгласно Заповед № 461/25.09.2020 г. на председателя на съда. 

С оглед динамично променящата се епидемиологична обстановка в страната и значителния 

брой на заразени с Ковид 19, с цел опазване живота и здравето на граждани, съдии и съдебни 

служители провеждането и на двата конкурса бе отложено за неопределено време, съгласно 

Заповед № 516/05.11.2020 г. на председателя на съда. Със Заповед № 547/15.11.2021 г. 

конкурсните процедури са възобновени и събеседванията с кандидатите са проведени на 

02.12.2021 г. След обобщаване на окончателните резултати, кандидатът в конкурса за „човешки 

ресурси“ не е одобрен за заемане на длъжността. Кандидатът в конкурса за „куриер“ е одобрен 

да заеме съответната длъжност.  

7.2. Квалификация на съдии и служители. 

7.2.1. Квалификация на съдии. 

През 2021 г. съдиите от Административен съд – София-област взеха участия в обучения за 

повишаване на своята професионална квалификация.  

Семинарите и обучения, бяха организирани от различни организации и институции: 

 

 

Съдия МАРИЯ ПОПОВА  
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- „Развитие на личностният и професионалният компетентностен капацитет при вземане 

на решение и конструктивни екипни взаимоотношения“ 

- "Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския 

съюз относно откази от регистрация и спорове, свързани с търговски марки на Европейския 

съюз" 

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 

- "Развиване на професионалната компетентност за вземане на решения и ефективно 

работно взаимодействие" 

 

 

Съдия МИРЕЛА ДОБРЕВА – ГЕОРГИЕВА 

- „Развитие на личностният и професионалният компетентностен капацитет при вземане 

на решение и конструктивни екипни взаимоотношения“ 

- "Проблеми при прилагане на ЗОП в актовете за налагане на финансови корекции по 

ЗУСЕСИФ" 

- "Специфики при издаването и оспорването на административните актове по КСО" 

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 

- "Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския 

съюз относно откази от регистрация и спорове, свързани с търговски марки на Европейския 

съюз" 

 

Съдия ВЕЛИСЛАВА КИПРОВА 

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 

- "Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския 

съюз относно откази от регистрация и спорове, свързани с търговски марки на Европейския 

съюз" 

 

 

Съдия ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 

- "Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския 

съюз относно откази от регистрация и спорове, свързани с търговски марки на Европейския 

съюз" 

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 
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Съдия МИЛКА ИТОВА  

- „Развитие на професионалната компетентност за вземане на решения и ефективно 

работно взаимодействие“  

- "Специфики при издаването и оспорването на административните актове по КСО" 

 

Съдия ВЕРГИНИЯ ДИМИТРОВА 

- „Проблеми при прилагане на ЗОП в актовете за определяне на финансови корекции по 

ЗУСЕСИФ“  

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 

- "Развитие на личностния и професионалния компетентностен капацитет при вземане на 

решение и конструктивни екипни взаимоотношения" 

- "Режимът по държавни помощи в контекста на данъчните облекчения по ЗКПО" 

 

 

Съдия МАРИЯНА ЛАЗАРОВА – КАБАКЧИЕВА 

- „Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните 

задължения на магистратите” 

- "Закон за местните данъци и такси - проблеми в практиката" 

- "COVID -19 – проблеми и решения в работата на съда“ 

- "Електронни дистанционни чуждоезикови обучения по ОПДУ 2021" 

- "Covid-19 - проблеми и решения в работата на съдебната администрация" 

- "Работа с ЕИСС. Нови моменти в правоприлагането по Закона за административните 

нарушения и наказания." 

- „Eлектронно правосъдие - актуални проблеми. Единна информационна система на 

съдилищата. Нови моменти в правоприлагането по Закона за административните нарушения и 

наказания“ 

- „Комуникационна компетентност в съдебната система“ (присъствена част от 

комбинирано обучение) 

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 

- "Защита на класифицираната информация в съдебната система" 

 

Съдия КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА 

- „Проблеми при прилагане на ЗОП в актовете за определяне на финансови корекции по 

ЗУСЕСИФ“  

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 
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- "Развитие на личностния и професионалния компетентностен капацитет при вземане на 

решение и конструктивни екипни взаимоотношения" 

 

Съдия МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА 

- „Проблеми при прилагане на ЗОП в актовете за определяне на финансови корекции по 

ЗУСЕСИФ“; 

- „Развитие на личностният и професионалният компетентностен капацитет при вземане 

на решение и конструктивни екипни взаимоотношения“  

- "Режимът по държавни помощи в контекста на данъчните облекчения по ЗКПО" 

- "Съдии - координатори по Европейско право" 

 

Съдия ПОЛИНА БОГДАНОВА 

- "Актуална практика на Апелативните състави на EUIPO и на Съда на Европейския 

съюз относно откази от регистрация и спорове, свързани с търговски марки на Европейския 

съюз" 

- Представяне на анализа „Упражняване на правомощието на българските съдилища да 

отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси“ 

 

 

7.2.2. Квалификация на служители 

Във връзка с квалификацията на съдебните служители е препоръчително да се обърне 

внимание върху наличието на следния проблем: За разлика от разнообразието в предлаганите 

форми на обучения на магистрати, организирани и финансирани по различни програми и от 

различни институции, тези за съдебните служители са твърде ограничени. Основната 

институция, която провежда обучения за съдебни служители в България е Националният 

институт на правосъдието (НИП). През годините всички са преминали текущо обучение за 

съдебната администрация. Изразеното и споделено общо мнение на служителите на съда е, че 

през последните години няма развити нови програми за съдебни служители в НИП, които да 

предизвикват интерес с оглед на придобиване качествено нови умения, или да надграждат 

професионалните знания на съдебните служители в контекста на техните длъжности. Затова 

съдебните служители препоръчват да бъдат развити нови обучителни програми в Института. 

- През 2021 г. повечето от съдебните служители на Административен съд – София-

област взеха участие в организираното от съда регионално обучение на тема „Развитие на 

личностният и професионалният компетентностен капацитет при вземане на решение и 

конструктивни екипни взаимоотношения“. Същият е проведен по програмата на НИП за 

регионални обучения на съдилищата и прокуратурите през 2021 г., като Административен съд – 

София-област беше негов организатор.  

 

7.3. Въпроси от управленско-организационен характер. 
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Ръководството на Административен съд – София-област обръща сериозно внимание върху 

целенасоченото подобряване на механизмите на управление и на ефективната организация на 

работата на съда.  

В тази връзка през отчетната 2021 г. бяха предприети различни конкретни инициативи, 

действия и мерки с положителен ефект върху цялостната работа на съда.  

През 2021 г. Административен съд – София-област продължава да поддържа високото 

ниво, достигнато в изпълнение на Плана за подобряване на работата си през предходните 

периоди в следните основни области: 

- Подобряване на механизма за отчетност и контрол на административната дейност в 

съда. Продължава да се поддържа създадения специален „Административен модул“ в 

деловодната програма, с електронен регистър на цялата входяща и изходяща документация, на 

административните задачи с посочени отговорни лица и срок на изпълнение. Факт е процесът 

на ежедневно наблюдение и контрол от ръководството на съда на изпълнението на поставяните 

задачи, който гарантира спазването на определените срокове и дава по-добра възможност за 

своевременна намеса и адекватни решения при констатиране на затруднения или неизпълнение 

на поставена задача. 

- Подобряване на отчетността, наблюдението и контрола по движението на делата на 

Административен съд – София-област.  

След взето решение на Общото събрание на съдиите, в съда се прилагат времеви 

стандарти за отчетността на работата по делата. В началото на всяка година се изготвя 

инвентаризация на наличните дела и резултатът от нея се докладва на председателя. Всеки 

месец се изготвят и предоставят на председателя на съда справки за броя и сроковете на: 

постъпилите и свършени дела през предходния месец, постановените по тях актове и дали те са 

постановени в законоустановения едномесечен срок, оставените без движение дела и причините 

за това, както и справка относно датата, на която е постановено разпореждането на съдията 

докладчик. От изготвения статистически отчет за 2021 г. е видно, че законовите сроковете за 

разглеждане на делата в Административен съд – София-област се спазват стриктно.  

- Систематизиране и обогатяване информацията на интернет страницата на съда с цел 

подобряване на нейната структура, съдържание и на предоставянето на полезна информация и 

услуги за гражданите. Функционират създадените в предходните периоди електронни услуги за 

гражданите, свързани с достъпа до делата, справки за тяхното движение и актовете по тях; 

поддържат се публикуваните бланки – образци на различни документи за улесняване на 

гражданите; факт е процесът на прилагане на електронно призоваване на страни по делата на 

основата на разработени и публикувани от съда правила за изпращане на съобщения и призовки 

на електронен адрес; поддържа се  въведената звукова версия на страницата на съда; поддържа 

се и създадената  карта на сайта за по-бързо търсене на нужната информация, текущо се 

въвеждат и нови рубрики. 
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През 2021 г. с цел по-добра организация на работа в съда, все по-често се провеждат 

събрания, свързани с разпределението на материите по групи, уеднаквяване на практиката 

между съставите и новите законодателни промени, както и прилагането на европейското право. 

 

          7.4. Финансово и материално осигуряване. 

 

7.4.1. Финансова политика. 

И през отчетната 2021 г. финансовата и счетоводна политика на Административен съд – 

София-област е основана на стриктното спазване на всички законови изисквания, указанията на 

Министерство на финансите и Висшия съдебен съвет.  

Ключов акцент е осъществяването на постоянен целогодишен контрол върху разходите на 

съда с цел постигане на оптимална икономия на финансовите ресурси, като същевременно се 

осигурява необходимото финансово обезпечаване на дейността на съда. В тази връзка в 

Административен съд – София-област продължават да се прилагат утвърдените в предишни 

периоди различни контролни дейности като: процедури за разрешаване и одобряване на 

разходите; система за двоен подпис при поемането на финансовите задължения и извършване 

на плащанията; правила за достъп само на определени лица до активите и финансовата 

информация на съда; постоянен предварителен контрол за законосъобразност за цялата дейност 

на съда; определени процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на 

всички стопански операции. 

Приоритет и през 2021 г. на Административен съд – София-област е качественото и 

срочно счетоводно обслужване. Прилага се счетоводната политика и сметкоплана на 

бюджетните организации, утвърдени от Висшия съдебен съвет, както и утвърдените вътрешни 

правила. За осъществяване на счетоводната отчетност се прилага двустранно счетоводно 

записване.  

В резултат на спазване на посочените правила и процедури за финансово управление и 

контрол, Административен съд – София-област постигна отлична финансова дисциплина през 

2021 г. Съдът приключва отчетния период без наличието на преразход на бюджетни средства, 

просрочени или неразплатени задължения. По този начин Административен съд – София-

област продължава тенденцията на прилагане на успешна финансова политика от предишните 

години.   

 

 

7.4.2. Сграден фонд. 

От 2008 г. Административен съд – София-област ползва първия и втория етаж от сграда на 

адрес: гр. София, ул. “Съборна” № 7 на основание Заповед № 04-64/14.01.2008 г. на министъра 

на правосъдието по силата на договор за наем между Министерството на правосъдието и 

собственика на сградата. 

Към настоящия момент има сключен договор между ВСС със собственика на сградата. 

Проблемът с липса на сграден фонд се задълбочава в следствие на промените, настъпили в 

законодателството след 2018 г., свързани с обжалването на решенията на КЗК. Делата свързани 

с търговската тайна, съдържат голям брой доказателствен материал и поради спецификата на 

тяхното съхранение възниква спешна нужда от свободни помещения. 

Към 31.12.2021 г. в Административен съд – София-област утвърдената щатна численост 

на съда е 13 съдии и 36 служители. Действително заети от тях са дванадесет съдииски щата и 35 
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щата за съдебни служители. Предназначените работни места са крайно недостатъчни. Във 

всички съдийски кабинети са настанени по двама съдии, а служителите са разпределени по 

трима и четирима в работните помещения. По споразумение между Административен съд – 

София-област и Висш съдебен съвет отдел “Одит” към ВСС предостави за ползване на съда 3 

работни помещения на четвъртия етаж от сградата, в която се помещава същия. В едно от 

помещенията са настанени седемте съдебни секретари, в останалите две съдебните помощници.  

Следва да се има предвид, че с оглед променената подсъдност в АССО се разглеждат дела 

по специални закони – Закон  за комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закон за защита на 

конкуренцията (ЗЗК). Голяма част от доказателствата по тези дела съдържат търговска тайна, 

което налага да бъдат съхранявани по специален ред. 

Помещението, в което се съхранява архива на съда е препълнено и тези доказателства в 

момента се съхраняват в заключени метални шкафове в коридорите на съда.  

Липсата на помещения създава напрежение и пречи за нормалното протичане на работния 

процес. 

От началото на своя първи мандат председателя на Административен съд – София-област 

е провел многократни разговори по въпроса, касаещ материално-сградната обезпеченост на 

съда. 

С решение на Министерски съвет от 2019 г., за безвъзмездно  управление на Висшия 

съдебен съвет е предоставено дворно място, заедно с построената в него 5-етажна масивна 

сграда, намиращ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, определена за нуждите 

на Административен съд – София област.  

Към 31.12.2021 г. горепосочената сграда е в процес на проектиране, извършване на 

строително-ремонтни дейности и преустройство, свързани с нуждата от промяна във 

функционалното предназначение на помещенията в нея, целяща да обезпечи 

правораздавателната дейност на съда. 

 

7.5. Ревизионна дейност през 2021 г. 

През отчетния период не е извършвана одитна проверка в съда. 

 

7.6. Дисциплинарна отговорност. Поощрения. 

През 2021 година не са образувани дисциплинарни производства и не са налагани 

наказания на съдии и съдебни служители от Административен съд – София-област. 

 

8. Информационно-технологично осигуряване. 

 

През отчетната 2021г., Административен съд – София-област разполага с 45 броя 

компютърни конфигурации, 24 броя лазерни принтера, 6 броя мултифункционални устройства, 

4 броя копирни машини, 3 броя сървъра и 2 броя звукозаписни системи, предоставени от 

Министерство на правосъдието през 2007 и през 2008 г. През 2021 г. бяха закупени 3 броя 

компютри, 1 професионален скенер, който да обезпечи работата по ЕПЕП и устройство за 

автоматично архивиране.  

 

За осигуряване бързина, ефективност и контрол на работата по делата Административен 

съд – София-област ползва деловодна програма на базата на софтуерен продукт „Лотус”. 

Положителна практика на съда е, че фирмата, отговаряща за поддръжката на деловодната 
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програма участва и в изграждането на интернет страницата на съда. По този начин се постига 

точност и съгласуваност в отразяването на нужната информация от деловодната програма в 

интернет страницата, както и бърза реакция за отстраняване на възникнали проблеми. 

Административен съд – София-област продължава да използва софтуерен продукт за 

синтез на реч Speechlab 2.0, закупен и предоставен на съда от Програма за развитие на 

съдебната система. С помощта на този продукт могат да бъдат преобразувани в естествен говор, 

прослушвани и записвани всички съдебни актове на Административен съд – София-област, 

както и всякакъв компютърен текст. Продуктът е особено полезен за работата на съда в 

отношенията с хора със зрителни увреждания, както и за възрастни и неграмотни хора.  

За подпомагане работата на съдиите и съдебните служители Административен съд – 

София-област е осигурил ползването на следните програмни продукти: счетоводните програми 

”Омекс” и “Ажур” и  правно-информационната система “Апис”.  

 

9. Публичност и достъп до информация. Интернет страница на съда. 

През 2021 г. Административен съд – София-област продължи да провежда последователна 

политика на публичност, прозрачност и информираност на гражданите за делата и дейността на 

съда.  

Основно средство за достъп до информация и публичност на дейността на съда е неговата 

интернет страница: https://sofia-adms-o.justice.bg/. През отчетната година съдът продължи да 

обновява и поддържа ежедневно актуалното състояние на страницата.  

 

10. Заключение. 
Основна цел в работата на Административен съд – София-област е осъществяването на 

качествено и бързо административно правораздаване. Представените данни в настоящия доклад 

и техният анализ са показателни за стремежа и усилията на съдиите и съдебните служители за 

нейното реализиране.  

Дейността на съда изцяло е подчинена на идеята за срочно, качествено и достъпно 

правораздаване, ефективно провеждане на съдебната реформа и повишаване на доверието в нея. 

Постоянна цел в развитието на съда е подобряване управлението и организацията на 

работа, осигуряване ефективност на работните процеси, повишаване квалификацията на съдии 

и съдебни служители и улесняване достъпа на гражданите до информация.  

Както бе посочено в началото на доклада, и през изминалата отчетна година, 

организацията на дейността в съда беше изцяло „ подчинена “ и съобразена с извънредната 

епидемиологична обстановка във връзка с вируса „ Ковид“ ; въвеждане на строги санитарно-

хигиенни и противоепидемиологични мерки; изготвяне на график за работа на служителите и 

въвеждане на строг режим на достъп до деловодството на съда и съдебните зали на граждани, 

вещи лица, свидетели и процесуални представители.  

Премина се към електронно призоваване на страните като още с разпореждането за 

насрочване от тях се изисква да посочат електронен адрес съгласно Закона за електронното 

управление или електронен адрес съгласно чл.360е, ал.1, т.7 от Закона за съдебната власт. На 

посочения електронен адрес се връчват  и съобщенията до гражданите , органите на съдебната 

власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени 

услуги, организациите и адвокатите. 
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Ситуацията неминуемо се отрази на работата в съда, тъй като голяма част от делото бяха 

неколкократно отлагани и пренасрочвани , което дава своя отпечатък и върху крайните 

отчетени резултати- брой постановени актове и брой висящи в края на периода. 

При тези нелеки условия на пандемия, магистратите и служителите се справиха 

изключително добре и положиха усилия тежката ситуация да не се отрази върху качеството на 

работа и неминуемите негативи последствия да бъдат сведени до минимум. 

Процентното съотношение между обжалвани и необжалвани актове говори 

недвусмислено за качеството на същите, като следва да се отбележи, че от общия брой на 

постановените актове, подлежащи на обжалване- 862 бр. , обжалваните актове  са 351 , а 

необжалваните са 511 или обжалвани са 40,72 % от общия брой актовете. 

Екипността в работата на съдиите и съдебните служители и техния професионализъм са 

основните причини, поради които Административен съд – София-област успява да насрочи и 

приключи съдебните производства в разумни срокове и да отговори на обществените очаквания 

за качествено правораздаване. 

За постигнатото в тази насока, всеки един съдия и съдебен служител заслужава признание 

за проявената отговорност и стремеж към усъвършенстване и оптимизиране на процеса на 

работа. 

 

Приложения : 

1. Справка за административните дела с над 5 страни – Приложение № 1; 

2. Справка за решения на КЗК с над 100 страници - Приложение № 2; 

3. Справка за административни дела с постановени съдебни актове с над  20 страници – 

Приложение № 3; 

4. Справка за административни дела с над 10 тома / папки – Приложение № 4;  

5. Таблица № 1 за броя на свършените дела, съответно потвърдени, отменени, частично 

отменени и необжалвани; 

6. Таблица № 2 за общия брой на постъпили и разгледани дела за отчетния период; 

7.  
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Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 2.      Приложение 3. 

1.      № 1016/2021 г.- 23 страни 21.       № 430/2020 г. - 5 страни

2.      № 1005/2021 г. - 22 страни 22.       № 198/2019 г. - 6 страни

3.      № 1111/2019 г. - 27 страни 23.       № 536/2021 г. - 5 страни

4.      № 1408/2019 г. - 8 страни 24.       № 441/2021 г. - 5 страни

5.      № 938/2021 г.- 14 страни 25.       № 280/2021 г. - 5 страни

6.      № 183/2021 г. - 10 страни 26.       № 459/2021 г. - 6 страни

7.      № 335/2019 г. - 9 страни 27.       № 691/2021 г. - 8 страни

8.      № 428/2021 г. - 6 страни 28.      № 1115/2020 г. - 7 страни

9.      № 570/2021 г. - 5 страни 29.      № 432/2021 г. - 6 страни

10.      № 1050/2021г. - 5 страни 30.      № 599/2021 г. - 5 страни

11.      № 75/2021 г. - 5 страни 31.      № 159/2021 г. - 7 страни

12.      № 113/2021 г. - 7 страни 32.      № 744/2021 г. - 5 страни

13.      № 571/2021 г. - 5 страни 33.      № 297/2021 г. - 6 страни

14.      № 1244/2020 .г. - 7 страни 34.      № 745/2021 г. - 6 страни

15.      № 938/2020 г. - 6 страни 35.      № 1167/2020 г. - 7 страни

16.      № 1234/2020г. - 7 страни 36.      № 1123/2020 г. - 7 страни

17.      № 340/2020 г. - 6 страни 37.      № 1195/2020 г. - 7 страни

18.      № 58/2021 г. - 6 страни

19.      № 394/2021 г. - 6 страни

20.      № 497/2021 г - 7 страни
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1. Дело 58 /2021 г.- 104стр     

2. Дело 160 / 2021 г.-97стр

3.Дело 254 / 2021 г.- 135стр

4. Дело 421 / 2021 г.- 284 стр.

5. Дело 428 / 2021 г.- 117 стр.

6. Дело 620 / 2021 г.-247 стр.

7. Дело 691 / 2021 г. - 127 стр.

8. Дело 725 / 2021 г.- 122 стр.

9. Дело 742 / 2021 г.- 210 стр.

10. Дело 938 / 2021 г.- 92 стр.

11. Дело 939 / 2021 г.- 166 стр.

12. Дело 997 / 2021 г.- 136 стр.

13. Дело 1016 / 2021 г.-210 стр.

14. Дело 433 / 2021 г.- 114 стр.

15. Дело 580 / 2021 г.- 108 стр.                          

1.      № 335 /2019 г.- 95 страници

2.      № 1621 /2019 г.- 65 страници

3.      № 1066 /2020 г.- 28 страници

4.      № 644 /2020 г.- 24 страници

5.      № 1044 /2020 г.- 23 страници

6.      № 1111 /2019 г,- 44 страници

7.      № 75 /2020 г.- 26 страници

8.      № 1170 /2019 г.- 24 страници

9.      № 1141 /2020 г.- 20 страници

10.    № 1128 /2020 г.- 21 страници  

Приложение 4. 

 

 

 

 

 

1. №1621 / 2019 г. - 30 бр.

2. №1016/2021 г. - 36 бр.

3. №725 /2021 г. - 17 бр.

4. №1050/2020 г. - 20 бр.

5. №421/2021 г.-23 бр.

6. №160/2021 г. - 10 бр.

7. №1089/2021 г. - 14 бр.

8. №939/2021 г. - 11 бр.

9. №620/2021 г. - 14 бр.

10. №997/2021 г. - 19 бр.

11. №852 /2021 г. - 10 бр.

12. №1570/2019 г. - 11 бр.

13. №280/2021 г. - 10 бр.

14. №428 /2021 г. - 10 бр.

15. №383 /2021 г.- 30 бр.

16. №549 / 2021 г. - 10 бр.

17. №1049 / 2020 г. - 10 бр.

18. №1630 / 2019 г.- 30бр.
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Таблица № 1 

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА - 1715 

Касационно наказателно – административен характер  Първа инстанция  

511 1204 

Общо постъпили дела Висящи в началото на 

периода 

Висящи в края на 

периода 

Натовареност 

по щат 

Действителна 

натовареност 

1303 412 428 10.99 % 12.08 % 

    

  

   

 

 

 

              

 
 

Таблица № 2 

ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА - 1287 
Касационно наказателно – административен характер  Първа инстанция 

425 862 

Потвърде

ни 

Отменени Частично 

отменени 

Отложени с индекс 5 или 6, поради представяне на нови 

доказателства, оттегляне на жалба, промяна в 

законодателството и др. 

Необжалвани 

209 94 19 0 936 
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