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 СТРАТЕГИЯ 

НА  ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

2014г. – 2017г. 

Периодът между 2014 и 2017 г. е от ключово  значение за продължаване на 
съдебната реформа, за гарантиране устойчивост при спазване на основния 
демократичен принцип на правовата държава – върховенството на закона.  

В продължение на предходния Стратегически план на Върховния 
административен съд (ВАС), настоящият план отразява стратегическите 
намерения в работата на съда за по-нататъшно развитие, а именно: 

■ Повишаване на доверието в работата на съда и осигуряване на качествено 
и бързо правораздаване чрез създаване на необходимите предпоставки за 
това; 

■ Подобряване на основните сфери от управлението на съда; 

■ Усъвършенстване на процеса на управление на човешките ресурси; 
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■ Развитие на комуникационна стратегия. 

Основен приоритет за Върховния административен съд остава електронното 
правосъдие. Важен фактор за изпълнението на стратегическите намерения е 
и  осигуряването и създаването на възможности за повишаване 
професионалната квалификация на съдиите и съдебните помощници. 
Необходимо е да се продължи политиката в посока промяна на родовата 
подсъдност на някои видове дела, като се предприемат законодателни мерки 
за оптималното разпределение на делата между административните 
съдилища и Върховния административен съд. 

Основен приоритет пред ръководството на Върховния административен съд 
остава и утвърждаването на съда като касационна инстанция, засилване на 
конституционно определената дейност за издаване на тълкувателни решения 
и постановления с цел преодоляване на противоречивата съдебна практика и 
повишаване доверието в административното правораздаване. 

 Мисия и визия на Върховния административен съд 

 Да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво 
прилагане на закона в административното правораздаване; 

 Да осигурява ефективно и прозрачно правораздаване чрез 
професионализъм, компетентност и високи стандарти на етично 
поведение на органите на съдебната власт; 

 Да осъществява прозрачно и качествено администриране и управление 
на съда. 

Визия 

Визия за организационното развитие и капацитет 
 
Утвърждаване на ВАС като касационна инстанция, която осъществява 
върховен надзор за точно и еднакво прилагане на закона в 
административното правораздаване. 
 

Политика (функционална област) в компетентностите и отговорностите на 
ВАС: 
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 Гарантиране на прозрачен и ефективен съдебен процес в 
административното правораздаване. 

 

 Визия на ВАС за развитието на политиката  
 
 Изграждане и утвърждаване на ВАС като върховен правораздавателен 

орган, който осъществява ефективен контрол върху актовете на 
администрацията, засягащи правата и законните интереси на 
гражданите и юридическите лица.   

 
Стратегически цели на ВАС  за периода 2014-2017 

 
 

Стратегическа цел № 1: Достъпно, качествено, прозрачно и срочно 
административно правораздаване (справедлив 
административен процес) 

 

Ползи/ефекти в изпълнение на политиката: 

■ Утвърждаване принципите на справедлив административен процес в 
съответствие с европейските стандарти; 

■ Удовлетвореност на гражданите от административното правораздаване. 

 

Оперативни цели: 

 

Две оперативни цели са набелязани с цел постигане на стратегическата цел: 

■ Осигуряване на достъпно и качествено административно правораздаване; 

■ Ускоряване на съдебното производство в административното правосъдие. 

 

Кратко изложение за начините, по които ВАС възнамерява да постигне 
целите: 

■ Оптимизиране управлението на съда; 



Стратегия на Върховен административен съд 2014-2017 

■ Провеждане на изследване на натовареността;  

■ Постоянен контрол върху случайното разпределение на делата;  

■ Организация на съдебната администрация по начин, повишаващ 
качеството й на работа за постигане на обективно и оптимизирано 
обслужване на гражданите; 

■ Въвеждане на интегрирани автоматизирани информационни системи за 
електронно правосъдие; 

■ Въвеждане на система за периодичен мониторинг върху работата на 
административните съдилища за качество и ефективност. 

 

Потенциални фактори на заобикалящата среда, извън контрола на ВАС, 
които могат значително да повлияят върху постигането на целите, са:   

■ Законодателни промени, свързани с промяна на подсъдността на някои 
видове административни и административно-наказателните спорове; 

■ Устойчива тенденция за спад на доверието на обществото в работата на 
съдебната система; 

■ Промени в цените на материалите и услугите, ползвани за дейността на 
съда.  

 

Показатели за изпълнение 

 

■ Брой разгледани дела за период от съдия; 

■ Брой приключили дела на съдия; 

■ Брой останали неприключили дела от предходната година на съдия; 

■ Брой обжалвани, отменени, изменени, потвърдени актове; 

■ Брой и ефективност на проведените съдебни заседания; 

■ Средна продължителност на процеса (време); 

■ Степен на натовареност; 

■ Степен на удовлетвореност на съдебните служители; 

■ Степен на удовлетвореност на гражданите. 
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Стратегическа цел № 2: Утвърждаване на ВАС като типична 
касационна инстанция и свеждане до минимум на 
противоречивата съдебна практика  

 

Дългосрочните ползи и ефекти, свързани с изпълнението на тази цел, са: 

■ Еднакво и непротиворечиво тълкуване и прилагане на закона в 
административното правораздаване; 

■ Укрепване на двуинстанционното начало в административния процес. 

 

Оперативни цели 

 

Две оперативни цели са набелязани с цел постигане на стратегическата цел: 

■ Утвърждаване ролята на Върховния административен съд като 
касационна инстанция;  

■ Засилване на тълкувателната дейност с цел унифициране на съдебната 
практика. 

 

Основните мерки, които Върховния административен съд възнамерява да 
предприеме, за да постигне стратегическата цел, са: 

 

■ Качествен и ефективен касационен контрол на дейността на 
административните съдилища; 

■ Участие в работни срещи с председатели на административни съдилища, 
обсъждане на проблеми в работата, обмен на идеи и добри практики с 
оглед постигане на ефективни решения по организационни проблеми; 

■ Иницииране на срещи между съдии от административните съдилища и 
разглеждане на проблемни въпроси от правораздавателната им дейност;   

■ Уеднаквяване на съдебната практика от различни съдебни райони; 

■ Участие в работни групи по законопроекта за изменение и допълнение на 
АПК с оглед представяне и защита на идеи за реформи в структурата на 
административните съдилища 
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Потенциални фактори на заобикалящата среда, извън контрола на ВАС, 
които могат значително да повлияят върху постигането на целите, са:  

■ Липса на законодателна инициатива за продължаване на реформата в 
административното правораздаване. 

 

Показатели за изпълнение: 

 

■ брой тълкувателни решения и постановления; 

■ брой дела, разгледани от ВАС като касационна инстанция 

 

Стратегическа цел № 3: Подобряване на отчетността и 
прозрачността на ВАС 

 

Дългосрочните ползи и ефекти, свързани с изпълнението на тази цел, са: 

■ Ефективно разпределение на ресурсите; 

■ Подобряване качеството на работа на Върховния административен съд; 

■ Повишаване на общественото доверие; 

■ Създаване на удобство за гражданите и юридическите лица; 

■ Правосъдие, максимално близо и в полза на гражданите и бизнеса. 

 

Оперативни цели 
 

■ Внедряване на Единна деловодна информационна система в 
административните съдилища и развитие на електронното правосъдие 
съгласно Секторната стратегия на Министерство на правосъдието; 

■ Ефективно използване и управление на публичните ресурси; 

■ Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни 
служители като продължение на залегналата стратегия за човешките 
ресурси; 
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■ Развитие на комуникационна стратегия, осигуряване на информираност и 
обратна връзка с гражданите. 

 

Кратко изложение за начините, по които ВАС възнамерява да постигне 
целите: 

■ Изграждане на съвременна ИТ инфраструктура съгласно Секторната 
стратегия на Министерство на правосъдието за въвеждане на електронно 
управление и електронно правосъдие; 

■  управление на съдебните дела и административната дейност на съда. 
Създаване и поддържане на електронна папка по всяко дело от 
образуването му пред съда до влизане в сила на съдебен акт; 

■ Разработване и внедряване на Единна деловодно-информационна система 
на съдилищата (ЕДИС); 

■ Обучение и квалификация на служителите в областта на електронното 
управление;  

■ Изготвяне на бюджет в програмен формат и утвърждаване на бюджетната 
процедура като действащ механизъм за управление и контрол;  

■ Повишаване на информираността, компетенциите и уменията на 
административните ръководители от административните съдилища в 
подобряване управлението на финансовите и човешките ресурси чрез 
създаване на практически умения за стратегическо планиране; 

■ Високо ниво на професионализъм и мотивация на човешките ресурси; 

■ Развитие на счетоводната политика и Система за Финансово Управление 
и Контрол 

■ Борба с корупцията; 

■ Изработването на цялостна комуникационна стратегия, чрез която да  
се подобри публичният имидж на институцията. Въвеждане на водещи 
практики за комуникация с медиите; 

■ Синхронизация с медийната стратегия на ВСС; 

■ Поддържане на актуална интернет страница на ВАС;  

■ Подобряване работата на пресцентъра. 

Потенциални фактори на заобикалящата среда, извън контрола на ВАС, 
които могат значително да повлияят върху постигането на целите, са:  
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■ Липса на необходимата техническа обезпеченост за въвеждане на единна 
информационна система; 

■ Трудности при въвеждане на програмното бюджетиране, например липса 
на необходимите данни за остойностяване на дейностите на ВАС. 

 

Показатели за изпълнение:  
■ Изградена ЕДИС; 

■ Бюджет, изготвен в програмен формат; 

■ Проведени обучения/квалификационни курсове на магистрати и 
служители;  

■ Изработена и утвърдена комуникационна стратегия; 

■ Актуална интернет страница. 

Координацията, наблюдението и отчитането на мерките, набелязани в 
стратегическия план, е възложена на следните лица и структурни звена 

във ВАС: 

■ За Стратегическа цел 1: Председател на ВАС; Заместник-председатели; 
Председатели на отделения на ВАС; 

■ За Стратегическа цел 2: Председател на ВАС; Заместник-председатели 
на ВАС: Председатели на отделения на ВАС; 

■ За Стратегическа цел 3: Съдебен помощник на Председателя на ВАС: 
Дирекция „Финанси и административно обслужване”; отдел 
"Информационни системи, комуникации и съдебна статистика";  Главен 
секретар. 

 
 

 
 
 
 


