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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

КОПИЕ ДО: 

КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ 
СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА 
ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

С Т А Н О В И Щ Е 

на 
Управителния съвет на Асоциацията на българските 

административни съдии 

Относно: Правила за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС с 
решение по протокол № 62/16.12.2015 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС, 

Приетите Правила за оценка на натовареността на съдиите (Правилата), 
които следва да прилагаме от 01.04.2016г., породиха напрежение в цялата система 
на административното правораздаване срещу начина, по който бяха изработени и 
приети, както и усещането за непознаване,недооценяване и предубедено отношение 
към работата на административните съдии. 

Тези правила неглижират значението което разкрива съюзният правен ред и 
спазването му по смисъла на Учредителните и Присъединителният договор на 
България към ЕС. Пряк израз на отговорността за което е правораздавателната 
дейност на административните съдилища, като гарант за правилното 
функциониране на интеграционният правопорядък в Блъгария. 

Правилата съществено засягат както дейността на всеки съд, така и на всеки 
отделен съдия предвид целите, посочени в чл.5, ал.2 от тях. Същите бяха изготвени 
и приети прибързано, без да има предварително оповестяване и разясняване, без да 
е предоставен разумен срок за тяхното обсъждане, без да са изискани становища. 

София,30. 03.2016г. 



Според разписаното в Правилата оценката на натовареността ще се извършва 
на база необходимото време за разглеждане и решаване на делата от съдията, но ще 
се отчита и фактическата и правна сложност, като се осигури обективно, 
справедливо и равнопоставено оценяване на неговия труд (чл.4 и чл.6 от 
Правилата). Определените коефициенти за тежест на делата, разглеждани от 
административните съдилища и механизмите за тяхната корекция са в 
противоречие с така прокламираните принципи. Общият извод, който те налагат, е 
че административните съдии са наказани за това, че организират добре своето 
време, че работят максимално бързо и ефективно, като не се държи сметка за 
фактическата и правна сложност на делата им, за това, че прилагат стотици 
материални закони и подзаконови нормативни актове, четери процесуални закона и 
почти целият спектър нормативни актове от първичното и вторично право на ЕС и 
цялостната практика на Съдът в Люксембург. 

И при най-беглата съпоставка на определените коефициенти за тежест 
на административните дела спрямо коефициентите на наказателни, 
граждански и търговски дела се установява фрапиращ дисбаланс единствено и 
само в ущърб на делата, разглеждани от нас,което сочи на липсата на 
сравнителен анализ за подобни или близки правни спорове разрешавани от 
общите и административните съдилища. 

Така например най-нисък коефициент от 0, 04 е определен за делата по чл.75 
от ДОПК ( т.8 от Приложение №1). Не оспорваме, че това са делата, които изискват 
най-малко време и усилия, но постановените по тях актове засягат защитени от 
Конституцията права на гражданите и съдията дължи преценка дали са изтекли 
сроковете по чл.234 от НПК и допустимо ли е да се извършват следствени действия 
и да се събират доказателства, дали исканата информация е осигурителна и данъчна 
и относима ли е тя към престъпната дейност, предмет на наказателното 
разследване. За сравнение посочваме, че за делата по чл.130, ал.З от СК 
(разрешение на районния съдия да се извършат разпоредителни сделки с имущество 
на дете) е определен коефициент 0,1 (т.21 от Приложение №3.1), т.е. три пъти по-
висок. От друга страна със същият коефициент 0У1 са оценени касационните дела на 
административните съдилища по ЗДвП (т.42 от Приложение №1). Безспорно няма 
и не може да има равенство между тези дела. Касационното производство протича 
в открити съдебни производства, при условията на състезателност и при 
задължение за административните съдии служебно да проверят валидността, 
допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. 

Най-високият коефициент за тежест за административните дела е определен 
е в размер на 1,8 за данъчни дела по ЗДДС, като в съответните им по степен 
окръжни съдилища по първоинстанционни граждански и търговски дела най-
високият възможен коефициент е в размер на 4,9, а по първоинстанционни 
наказателни дела - 17,4, т.е. десет пъти по-висок. В тази връзка, след като по 
делата за данъчни престъпления се съобразява изцяло окончателното решение на 
административните съдилища относно законосъобразността на ревизионния акт, не 
е ясно защо тежестта на наказателното дело за данъчни престъпления е определена 
на 4,7, докато на данъчното дело тя е 1,6 - 1,8. Очевидно е, че авторите на 
правилата намират за възможно най - тежки наказателните дела, тъй като при тях е 
предвиден в пъти по - висок (почти десет пъти в сравнение с административните 
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дела) най - висок първоначален коефициент за тежест на делото, определен от 
групата на делото - 17,4. Обективно, справедливо и равнопоставено обаче би било, 
минималният коефициент на данъчни дела да бъде най-малкото приравнен на този 
за данъчните престъпления. 

Определените коефициенти изобилстват от несъответствия с 
действителната сложност на делата, но най-фрапиращо е при определяне на 
коефициент от 0,8 за тежест на делата по КСО (т.9 от Приложение №1 т.9). Делата 
по КСО са посочени в две групи - по т. 4 - с коефициент на тежест 1,6, заедно с 
делата по ЗДДФЛ, ЗОДФЛ (отм.), което повече отговаря на реалната им тежест, и в 
отделна група - по т. 9, с тежест 0,8, приравнена на тежестта на ЗИХУ, ЗСП, ЗСПД. 
Фактическата и правна сложност на делата относно отпускане на пенсия е доста по 
- висока от тази на делата относно отпускане на различни видове социални помощи. 

Успоредно с това обаче,така изготвените правила не отчитат по никакъв 
начин,че в приложното поле на КСО спадат над 10 материални закона, над 30 
подзаконови нормативни актове и 4 регламента на ЕС, като споровете относно 
осигурителния стаж налагат издирването и прилагането и на отменени нормативни 
актове. Преписките по издаването на оспорените пред съда административни 
актове са обемисти и изискват много време за да бъдат проучени и да се направи 
преценка на доказателствения материал, както и в повечето случаи специални 
знания, което налага назначаване на експертиза. Нещо повече - практиката на СЕС 
в материята също следва да бъде съобразявана при всеки отделен казус,отчитайки 
факта,че хармонизираното и правилно прилагане на съюзните актове е основно 
задължение не просто на административните съдилища,но и на държавата като 
цяло. 

На фона на гореизложеното е очевидно несправедливо, необективно и 
неравнопоставено коефициентът за тежест на делата по КСО да е почти равен на 
коефициента по гражданските дела за издръжка - 0,7 (т.4 от Приложение №3.1) 
Дори и поради простият факт,че делата по КСО представляват еманация на цялата 
държавна социална политика,докато делата за издръжка засягат отделни частно-
правни спорове,без рефлексия върху интересите на цялото общество,а още по-
малко върху държавното управление. 

На следващо място непоследователно и несправедливо са определяни и 
коефициентите на делата, разглеждани от различните съдилища като по-
горна инстанция. 

По отношение на производствата, по които Административен съд (АС) е 
касационна инстанция, считаме определените коефициенти за занижени, както за 
делата разглеждани по ЗАНН, така и по ЗСПЗЗ. За сравнение, единствено по 
отношение на административните съдилища са занижени значително тези 
коефициенти, като за останалите съдилища (наказателни и граждански), на 
следваща инстанция или остава същият коефициент или коефициентът е 
минимално занижен, някъде е и завишен. Няма логика по отношение на едни и 
същи случаи, коефициентът да се определя по различен начин в зависимост от съда. 
Според нас, за делата по ЗАНН като касационна инстанция следва да бъде 
определен същият коефициент като за Районен съд (така, както е подходено при 



наказателните дела), а за делата по ЗСПЗЗ коефициентът трябва или да е същият 
като за районен съд или малко по - висок (какъвто подход е възприет при 
гражданските дела). Трябва да се обърне внимание, че за дела по ЗСПЗЗ за районен 
съд е предвиден един от най - високите коефициенти - 1,3, а за същото 
производство пред АС - 0,6, което не кореспондира с логиката на останалите 
коефициенти. 

Неравно отношение към административните съдилища спрямо общите 
съдилища се наблюдава и при определяне на критериите за корекция на 
коефициентите за тежест на делата. 

Така например в чл.ЗЗ и чл.34 от Правилата се прилагат коефициенти за 
намаляване, без да се отчита дали производството е прекратено преди насрочване 
на първото съдебно заседание или в хода на вече висящо и разгледано дело, за 
разлика от основанията, приложими спрямо общите съдилища. 

Също така,в чл. 33, т. 1 от Правилата би следвало да отпадне коригиращият 
коефициент от 0. 5 при хипотезата на чл. 154, т. 4 от АПК. Преценката за наличие 
на правен интерес от атакуване на административния акт често се прави след 
събиране на относими за този въпрос доказателства и след даване ход по същество 
на делото. Примерно в хипотезите на чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ преценката за 
наличие на правен интерес може да се направи едва след събиране на писмени 
доказателства и изслушване на заключения на вещи лица. Това обстоятелство не е 
отчетено от съставителите на Правилата. 

Недоумение буди и правилото на чл.35, т.З от Правилата, според който се 
увеличава предварително определеният коефициент, ако в производството участват 
над пет реално явили се страни. Всяка страна е свободна да избере своето 
процесуално поведение и да прецени дали да се явява лично или да участва в 
процеса с писмени молби, искания, възражения и т.н. Наред с това, ако за няколко 
страни са налице общи интереси, то няма пречка да се представляват от един 
адвокат и да не се овяват реално " в съдебно заседание,нито просто да представят 
писмено становище и доказателства, които съдът следва да обсъди в 
пълнота,независимо,че не са се явили. 

Нещо повече, чл. 35, т.З от Правилата не отчита работата по издирването на 
всички заинтересовани страни и тяхното призоваване,работа в пъти по - трудоемка 
и времеемка от тази по изслушването им, когато се явяват в заседание. Всъщност,за 
нас е изключително неприемливо и неясно как са формирани критериите по раздел 
IV, чл. 35 от Правилата. 

Специално внимание заслужава и отразеното в чл.35, т.4 от Правилата, 
Лишен от логика е определеният коефициент за корекция при писане на 
преюдициално запитване до СЕС,а именно - коефициент 2, и то ако 
запитването е допуснато до разглеждане. Така посоченият коефициент не 
отчита обективно времето, сложната и обемиста работа, свързана с изготвянето на 
преюдициални запитвания от една страна,като от друга страна не става ясно,защо 
ако запитването не е допуснато до разглеждане по различни причине не се отчита 
трудът на съдията. Няма да е крайно, да отбележим,че посоченият коефициент 
отразява или непознаването или пълно неглижиране на правният институт на 



преюдициално запитване. Общото е,че и в двата случая посоченият коефициент е 
еднакво необоснован. 

Недопустимо е поставянето на този коефициент да е обвързано само с 
приемането на запитването от СЕС за разглеждане /приемането му за допустимо/. 
Ясно трябва да се подчертае - административните съдилища разглеждат най-много 
материи спадащи в обхвата на първичното и вторично право на ЕС,а и в 
международните договори по които ЕС е страна и чието тълкуване също е в 
компетенцията на СЕС. За общите съдилища - процента приложимо право на ЕС е 
направо нищожен на фона на административните. Практически - всички публично-
правни материи /с незначителни изключения,като ЗУТ/ са обект на съюзна 
регламентация. Касае за законодателство далеч отиващо отвъд националните рамки 
и често- много по-различно от националното. Принципно различно като 
философия, фундамент, цели, понятиен апарат и едва накрая като съвкупност от 
конкретни норми /като кавото явно го разглеждат настоящите Правила/. Именно 
административните съдилища са длъжни да гарантират правилното прилагане на 
правото на ЕС,с риск от допускане нарушение на Учредителните договори. В този 
смисъл административните съдилища са изправени пред постоянен паралел и се 
явяват коректив на всеки национален законов и подзаконов акт при съпоставка със 
съюзната регламентация и с оглед императива на чл.5, ал.4 от Конституцията. Нещо 
повече - Съдът в Люксембург ясно е подчертал, че неотправянето на преюдициално 
запитване е отделно, самостоятелно нарушение на учредителните договори. 
Възприетият от СЕС принцип в практиката гласи, че отправянето на преюдициално 
запитване е задължение, а неотправянето - допустимо по изключения. Настоящите 
Правила въвеждат точно обратният принцип. Практически така се създава ясна 
предпоставка за допускане множество нарушения,не просто - ситмулира се 
неотправянето на преюдициални запитвания, респ. неспазване на съюзното 
законодателство. Това позволява да се заключи,че Правилата отразяват крайно 
пренебрежение към задълженията които произтичат за България от членството и в 
ЕС. Задължения, чиито пряк гарант са административните,а не общите съдилища. 

Като продължени ена преждеизложеното си позволяваме да твърдим,че 
условието - „ако запитването бъде допуснато до разглеждане" разкрива незачитане 
на спецификите на призводството по преюдициално запитване пред СЕС. 
Преобладаващият брой недопуснати до разглеждане запитвания са отклонени 
поради наличие на вече разрешен в практиката въпрос. В тази хипотеза -
недопускайки запитване СЕС, първо - установява идентитет между факти и право и 
второ - дефинира приложно поле на съюзният акт. Практически в тази хипотеза -
СЕС разглежда искането,и му отговаря с препратка към свой,вече постановен 
тълкувателен акт. И подобно определение на СЕС също е източник на правото и 
също има обвързващо действие за всеки съд в ЕС относно начина на тълкуване на 
нормата,поискано от българската юрисдикция. Настящите правила обаче отричат 
тези същностни характеристики на подобно произнасяне. 

В заключение, ако се направи анализ на изискуемите реквизити и 
обосновката на акта с който националният съдия сезира преюдициално Съдът в 
Люксембург, ще бъдем длъжни да признаем, че същият предвижда анализ, 
конкретизиция и обосновка, надвишаваща, тази изискуема при постановяване акт 



по същество по националните процесуални закони. Което обстоятелство също не е 
отчетено в Правилата! 

Неравно отношение към административните съдилища спрямо общите 
съдилища се наблюдава и при определяне на допълнителното време за участие 
в съдебен състав по дело на друг съдия-докладчик. 

В Приложение №7 това време е определено на 70 часа за административните 
съдилища, като за окръжните съдилища то е 200 часа. Не е ясно по какви критерии 
и въз основа на каква база е определено то, като се има предвид, че натовареността 
на административните съдилища е по-висока от натовареността на окръжните 
съдилища и освен касационните дела, които са около 40% от разглежданите дела в 
административните съдилища, те разглеждат в троен състав и делата по оспорване 
на подзаконови нормативни актове на Общинските съвети. 

В допълнение си позволяваме да отбележим още,с оглед отделно 
въведените критерии: 

- Налице е неравнопоставено третиране на основанията за намаляване на 
първоначално определения коефициент за сложност на делата, тъй като при 
първоинстанционните граждански и търговски дела е направено разграничение и 
съответно е предвиден различен - по - висок коригиращ коефициент тогава, когато 
е налице оттегляне или отказ от иска, след подготовката на делото в закрито 
заседание, докато при съответстващите хипотези на чл. 159, т. 3 - оттегляне на 
оспорения административен акт и т. 8 - оттегляне или отказ от оспорването, не е 
предвиден по - висок коригиращ коефициент, ако действието е извършено след 
насрочване на делото в открито съдебно заседание и след провеждането на такова, 
каквито хипотези често има в практиката. В тази връзка са актуални производствата 
по Изборния кодекс, където оттеглянето на жалбите беше, след като съдът провери 
действителността на бюлетините и жалбоподателят се увери, че няма нарушение на 
изборния процес. Това е изключително трудоемко, но не е отчетено в Правилата. 

Не е предвидена изобщо хипотезата за корекция на коефициента при 
изпращане по подсъдност или подведомственост на делата. В тези случаи 
разглеждането продължава при нов съдия, но не в същия съд и е логично 
коефициентът на тежест на изпращащия съдия да бъде коригиран. Подобна 
корекция ще се налага и при връщането на делото след спор за подсъдност, 
доколкото цялата тежест ще преминава върху окончателно определения след спора 
съдия. 

- Коригиращите коефициенти за неприключили в края на годината съдебни 
дела има опасност да стимулират бавната работа на съдиите, тъй като след като 
системата за разпределение на делата ще се стреми към изравняване на 
натовареността, а не на брой и вид дела, то по - бавно работещите съдии ще имат 
повече прехвърлени коефициенти на тежест от предходни години и съответно - ще 
получават по - малко дела през текущата година от тези, които се справят по - бързо 
с работата. Начинът на определяне на това каква част от коефициента се прехвърля 
в следващи години - по чл. 36, ал. 1, т. 3 (чл. 36 няма ал. 2, поради което не е 



необходимо обособяването на ал. 1), а именно 50% през първата година и по равно 
през следващите години от останалите 50% от коефициента за тежест не отговаря 
на нормалната логика, че всъщност най - голяма е тежестта на делото при писане на 
решението, а не при предхождащите действия. 

- Абсолютно неправилно и несправедливо е и правилото на чл. 37, съгласно 
което когато по делото са работили повече от един съдия, коефициентът по делото 
да се поделя поравно между съдиите, които са разглеждали и решавали делото. 
Безспорно най - голямата тежест понася този от съдиите, който пише съдебното 
решение. Не е справедливо например, ако докладчикът отсъства в едно съдебно 
заседание, поради болест или други причини, и бъде заместен за това заседание от 
свой колега, коефициентът на тежест да бъде поделен поравно между двамата, като 
решението ще бъде писано от първия съдия. 

- Доколкото определените коефициенти формират индекса на натовареност на 
съдията съгласно чл. 14 от правилата, според нас съвсем субективно е определено 
общото годишно разполагаемо време на съдията. Приета е норма от 100 единици, 
всяка от които по 16 часа, без да е ясна връзката между единиците и часовете, т. е. 
защо се приема, че една единица отнема 16 ч. Така напр. 1 единица са делата по т. 
34 от Приложение 1, които отнемат доста повече от 16 ч., защото освен 
отчуждавания, същите имат за предмет и обезщетенията за тези отчуждавания. 
Размерът им обикновено е въпрос на установяване чрез експертиза - единична и 
често - тройна, като само работата на съда по назначаване на експертизата, 
формулиране на задачите, събиране на депозита, намиране на вещо лице или вещи 
лица отнема повече от 16ч. В този смисъл считаме, че приемането на подобна 
единица за време изобщо не е била съобразена с формулярите за анкетата на ВСС, 
които сме попълнили. 

- Считаме, че както е направено разграничение между наказателните дела от 
един и същи вид, гледани от общите и от специализираните наказателни съдилища, 
следва да бъде направено разграничение и при коефициентите за тежест на тези и 
други административни дела, разглеждани от административните съдилища. Така 
например, изключително нисък е коефициентът на тежест на делата по Изборен 
кодекс - 1,3. Той може би е оправдан за изборните дела по отношение на избори в 
малките населени места, но не може да бъде адекватен по отношение на изборно 
дело за кмет или за общински съвет на областен град, нито по фактическа, нито по 
правна сложност, нито по време, което отнема на съдията да разгледа и реши едно 
такова дело. Коригиращите коефициенти в този случай не са достатъчни да 
изчерпят в пъти увеличената фактическа и правна сложност на делото. 

- Следва да се отбележи, че за определен вид дела изобщо не е посочен 
коефициент на тежест - делата по чл. 304 от АПК /въпреки че има предвиден такъв 
коефициент за касационни дела по чл. 304 от АПК/. 

- Напълно обосновано е и заложеният коефициент относно Закона за 
митниците, да се увеличи от 1.5 на 3.5. При определянето му не е взето предвид, че 



митническото законодателство е регламентирано изцяло от правото на ЕС, тъй като 
ЕС разполага с изключителна компетентност в тази област съобразно ДФЕС. 
Предмет на анализ са съюно регламентирани кодове и комбинирани номенклатури 
и т.н. Това изисква много труд и усилия за проучване на съдебна практика, 
назначаване на експертизи, за които трудно се откриват специалисти и прочее. 

- По делата по ЗМДТ не е отчетено, че тези дела са обемни, свързани са не 
само с АУЗ, а и с ревизионни актове за начет, които също налагат продължителен 
период поради необходимостта от назначаване на експертизи и в този смисъл 
коефициентът следва да е поне 2. 

- По Закона за здравното осигуряване, вкл. разноски за лечение, т. 11, 
коефициентът следва да бъде минимум 2.6, тъй като особено делата, свързани с 
разходи за лечение са с фактическа и правна сложност и с прякото прилагане на 
редица европейски норми. 

- Не са взети предвид делата по оспорване на актове на РЗОК, в които 
практиката на ВАС наложи събиране на първичните документи - издадените от 
съответното лечебно заведение направления. Тези направления обикновено са от 
няколко стотин до няколко хиляди, приобщаването им по делото изисква дълъг 
период от време. Освен това експертизите по тези дела са сложни и изискват 
продължително време за изготвянето им. Делата стават изключително обемни, при 
което обсъждането и преценката на всички доказателства от съда прави делото 
много сложно. Считаме, че разумният коефициент за тези дела е 2,8. Подобни 
аргументи могат да се изтъкнат и при конкурсите по № 35 на Приложение 1. 

- Подценени са делата по ЗОДОВ в т. 20, които изискват значителни усилия и 
време от страна на съдия - докладчика по изясняване предмета на иска и 
привеждането му до състояние на допустимост. Много често се случва по тези дела 
нееднократно да се оставят без движение. Ищците собственоръчно подготвят 
исковите молби, не се явяват в заседание, което създава много трудности, а тези 
обстоятелства не са отчетени. Този вид дела представляват хибрид между 
гражданското и административното правосъдие, поради което значително 
затрудняват страните относно приложимите правила, както и съда - в преценката на 
твърденията им и доказателствата. Считаме, че разумният коефициент по тези дела 
би бил 2,9. По № 25 - искови административни дела - в тази група са включени 
едни от най - специфичните трудно класифицируеми дела и коефициентът по тази 
група следва да бъде минимум 1,5 с оглед времето необходимо за изясняване на 
действителната воля на страните и приложимото към исканията им право. 

Нещо повече -голяма част от прозиводствата по ЗОДОВ са пряко 
регламентирани, като следствие от практиката на ЕКПЧ по дела срещу България. В 
тази хипотеза съдът следва да отчита, както цялостното приложение сна 
Конвенцията, така и динамичната практика на Съдът в Страсбург и Препоръките, 
респ. Докладите на Съвета на Европа. 



- Относно заложеният по ЗДОИ коефициент,считаме коефициента за тежест за 
изключително занижен. Би следвало да бъде поне 1. Тези дела са със завишен 
обществен интерес, които изисква и налага по - големи усилия от страна на 
докладчика по правната преценка на предмета на делото и издирване относимата 
съдебна практика. 

- За да може човек да прецени тежестта на делата по ЗПЗП, следва да е 
работил такова дело. Те стават все по - разнообразни с оглед различните видове 
мерки, като делата често представляват томове. Последното такова за изграждане 
на фотоволтаици, беше от 5 тома. Тези дела съдържат поне два вида експертизи, 
работи се с ПЕС. В този смисъл коефициентът от 1.2 въобще не може да отчете 
положения труд. Следва да бъде увличен поне на 2.5. 

- По т. 26 и т. 27 считаме, че не са отразени реалните стойности от 
статистическите таблици, попълнени от съдиите, доколкото тези дела имат една от 
най - високите степени на трудност. Предлагаме коефициентите да бъдат, както 
следва по т. 26 - минимум 2,6, а по т. 27 - 3,00. Сложността от една страна се дължи 
на проблема при намирането на вещи лица (понякога отнема повече от 1 год.), а от 
друга - от издирването, проучването и съобразяването на изобилната практика на 
съда на ЕС по тези дела. По т. 28 - включваща и дела по ЗОСОИ - следва да се 
обърне внимание, че по-голямата част от делата по ЗОСОИ са с фактическа и 
правна сложност и преминават на две фази (като делбата при гражданските 
съдилища), т.е. по едно дело се пишат две решения. Ето защо коефициент 0,8 не 
съответства на времето необходимо да се разгледа такова дело в две фази. 
Коефициентът трябва да е минимум 1,4, какъвто коефициент е определен за делбата 
на PC /освен ако и той не бъде завишен, поради времето,необходимо за разглеждане 
на този род дела/. 

- При делата по ЗООС по т.31 съществени трудности се срещат при 
намирането на вещи. Тези дела рядко приключват в рамките на 1 година. 
Справедливият коефициент за тях би следвало да бъде 2,6. 

- По т. 36 уреждаща коефициента за дела във връзка с незаконно строителство 
и др. по ЗУТ, коефициентът следва да е минимум 1,4. При тези дела се налага 
винаги изслушване на експертиза, увеличава се обема на относимите доказателства, 
нерядко участието на заинтересовани страни като коригиращ коефициент могат да 
компенсират действителната трудност на делата. По същите причини считаме, че и 
във връзка с т. 37 - Подробни устройствени планове, коефициентът следва да се 
увеличи минимум на 3. 

-Успоредно с това,не става ясно дали при определяне на допълнителните 
дейности на административните ръководители и техните заместници са отчетени 
възложените им с настоящите правила дейности по чл. 19 по коригиране на 
първоначалния коефициент за тежест на делото, служебно или по писмено искане 
на съдия-докладчика. Трудно е да си представим хипотеза, при която докладчикът 
ще подаде писмено искане за намаляване на коефициента за тежест на делото. Не е 
ясно и по какъв начин служебно административните ръководители и техните 



заместници биха могли да следят за промяна на коефициента на тежест на всички 
дела в съда. 

Не е отчетена работата по разпределяне на делата, което в повечето 
административни съдилища,се извършва от председателя и заместника му. Не е 
предвиден коригиращ коефициент или допълнителни часове, тъй като работата с 
новата система също изисква допълнително време. Като цяло времето, отделено за 
административна работа, не е съобразено с действителното време, което един 
ръководител или негов заместник отделя за администрирането на цялата дейност на 
съда /не само на съдиите, но и на съдебните служители/. 

Налице са неясноти по отношение определяне на личните коефициенти на 
натовареност на всеки съдия /с каква цел се прави в началото на годината, какво 
значение ще има при евентуална негова атестация, кой и как ще проследява 
покриването на разполагаемото годишно време на всеки съдия/. 

Не е отчетено към момента по чл. 18 от Правилата, че групите на 
коефициентите не съответстват на реално използваните в нововъведената през 
октомври 2015 г. система за случайно разпределение на делата от ВСС /въпреки 
записаното в чл. 20 от Правилата/. Освен това групите на делата, според 
коефициентите им на тежест са много и различни. Изравняването на натоварването 
между съдиите ще бъде почти невъзможно, защото големият брой групи 
предполага по - голямо разминаване в броя на разпределените на всеки съдия дела, 
а от там и на неговата индивидуална натовареност, спрямо останалите съдии. Освен 
това не съществува „прогнозно постъпление" на дела, според което да можем да 
предвидим дали в рамките на един отчетен период ще постъпят достатъчно дела от 
един вид, за да се изравни натовареността на съдиите по групи. Самата програма 
допуска разлика по видове дела между съдиите в повече от 4 броя, което води до 
неравномерност. 

Липсва посочване как ще се коригират административните дела, по които се 
разглеждат искове и е изцяло приложим ГПК - по правилата за гражданските дела 
или следва да остават некоригирани дела, с отказ от иск по ЗОДОВ и т.н. 

-В Приложение 1 липсват закони, по които се работи често, поради което там 
коефициентът е нисък с оглед отнасянето им към други с неясна квалификация -
0.7. Това са дела по Закона за посевния и посадъчен материал, Закон за защита на 
растенията, Закона за европейските фондове, по които делата са обемни, с 
европейско законодателство. Изискват задълбочено проучване на съдебната 
практика и нормативна база от регламенти и директиви, назначаване на експертизи. 
Това налага по - висок коефициент, който справедливо да отчете положения труд. 

Не може да не бъде отбелязан и следният,правещ впечатление факт. 
Гражданският-процесуален кодекс,като основно приложимият от общите съдилища 
процесуален закон, отразява принципа на състезателното начало в процеса,като 
вменява на съда изчерпателно изброен и значително стеснен, кръг служебно 

- ю -



дължими процесуални десйтвия при водене на делото. Като контратеза обаче -
АПК въвежда служебното начало в процеса,като повелява съда да събере,анализира 
и квалифицира всички обстоятелства и факти от значение за спора/независимо дали 
са посочени от страните/ и всички доказателства необходими за правилното и 
обоснованото му решаване. АПК не познава преклузия на твърдения и посочване на 
факти и обстоятелства,а вменява установяване на същите в служебно задължение на 
съда. Това предполага доста по-широк кръг действия, от тези осъществявани от 
общите съдилища.И моного по-висока активност на магистратите. 

Административно-процесуалният кодекс е създаден с цел улесняване 
достъпа до правосъдие.АПК пряко изразява правовавата държава и равенството на 
страните,поради което и административният съд е много по-близо да гражданите, 
отколкото всеки друг съд,отчитайки неравнопоставеността между властническите 
органи и частно-правните субекти. Закона вменява това задължение на 
административните съдилища и ВАС. Закона вменява задължения на 
административните съдилища,които представляват сурогат на процесуалното 
поведение на страните. В административното правораздаване закона е заложил 
задължение за пълен съдебен контрол върху даден административен акт, дори при 
сезиращо искане от вида - „не съм доволен от Решение...", което ясно контрастира 
с формализираният и изпълнен с предпоставки граждански и особено наказателен 
процес. На този фон считаме за неумостно да се създават едновременно задължения 
за административните съдилища, непознати и надхвърлящи задълженията на 
съдилищата в другите клонове на правораздаването,като успоредно с това обаче, 
дейността на административните съдилища бъде грубо неглижирана и подценявана. 

В обобщение, в административните съдилища и ВАС се разглеждат 
споровете по приложението на над 255 законови и подзаконови нормативни актове, 
пряко уреждащи тази подсъдност. Годишният отчет за дейността на 
административните съдилищата и ВАС разкрива натовареност, равна, а някъде и 
надвишаваща тази на общите съдилища, като съществременно щатната численост 
на магистратите и съдебните служители в административното правоздаване е 
значително по-ниска. 

Но което е по-съществено, административните съдилища демонстрират 
изключително висока правораздавателна ефикасност, надхвърляща многократно 
тази на другите съдилища, не само в България, но и в Европа. Обстоятелство 
недвусмислено признато и от ЕК в Годишото табло в областта на правосъдието за 
2015г. 

Като цяло считаме, че работата на административните съдии е 
изключително подценена. 

Съзнаваме необходимостта от въвеждането на правила за отчитане на 
натовареността на съдилищата и съдиите, но те следва да се прецизни и адекватни, 
приети след широко обсъждане, реално обективно и справедливо да отчитат 
времето, усилията и труда на всеки съдия, независимо дали разглежда наказателни , 
граждански или административни дела. Приетите правила не отговарят на тези 
изисквания, поради което настояваме да бъдат преразгледани, като: 

S Извършите съпоставка и намерите баланс при определяне на 
коефициентите (първоначални и коригиращи) на гражданските, 
наказателните и административните дела. 

- Л ' 



Предвидите достатъчен период за предварително тестване на правилата, 
през който получените данни няма да се отчитат както за работата на 

- и -


