
                                        

Проект „Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански 

контрол в административното правораздаване“, по договор  № 

BG05SFOP001-3.003-0055, процедура „Граждански контрол върху 

реформата в съдебната система“. 

             

 

 

 

    МЕТОДИКА 

ЗА НАБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКИ 

ДАННИ ПО ПРОГРАМА 

„ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА“ 

 

АЛГОРИТЪМ ЗА НАБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ  

ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

 

 

 

 

 

Гр.Варна, 2019 



                                                                                           
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторски колектив: Теодор Славев, Радостина Ангелова, Тинка 

Косева, Анна Кръстева, Станислава Касикова, Жени Калчева, Невяна 

Никова-Пенчева 

Редактори: Радостина Ангелова, Тинка Косева 

Художествено оформление и печат :“Мартикос“ ЕООД 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на 

Европейския социален фонд. Сдружение „Младежки алианс-Варна“ 

носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 

позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро 

управление“. 



                                                                                           
 

2 
 

  

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Въведение....................................................................... 

 

3 

I Изисквания към дейностите по събиране и 

въвеждане на информацията....................................... 3 

II Механизми за автоматичен логически контрол на 

данните ……………………………………….............. 4 

III. Статистически методи за обработване на 

информацията. Възможности за автоматично 

генериране на резултати на база проведените 

наблюдения.................................................................... 6 

IV. Изисквания към системата/он-лайн модула за 

въвеждане и анализ на данните.................................... 12 

V Допълнителни данни, които могат да служат за 

съпоставка на резултатите от наблюденията............. 13 

VI Аналитични методи..................................................... 14 

VII Структура и елементи на анализа на наблюденията 

в Административен съд, първоинстанционно 

производство................................................................. 15 

VIII Структура и елементи на анализа на наблюденията в 

Административен съд, касационно 

производство.................................................................. 20 

IX Изисквания към представянето и визуализацията на 

информацията................................................................ 24 

Приложение 1 - Формат на данните, брой променливи, брой 

знаци и особености на записите за всеки от индикаторите на 

наблюдението............................................. 25 

  

  

 



                                                                                           
 

3 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата методика представя изискванията към дейностите 

по събиране, въвеждане и обработка на информацията от 

наблюдаваните административни дела при прилагане на програмата 

„Гражданско наблюдение на съда“. Дефинирани са основните 

изисквания към всяка от дейностите, процедурите, които трябва да се 

спазват, както и матриците за работа и статистическите методи, които 

ще бъдат използвани при обработката и анализа на събраната 

информация. Приложението на настоящата методология може да 

гарантира прецизност и изчерпателност на анализа, както и 

максимална задълбоченост, която да позволи събраната информация 

да бъде използвана за проследяване на работата на съда, да бъдат 

очертавани проблемните области, и да бъдат търсени благоприятни 

за обществото решения за положителна промяна. 

I. Изисквания към дейностите по събиране и въвеждане 

на информацията 

 

За целите на събиране и въвеждане на информацията трябва да 

бъде разработена електронна платформа, в която събраната от 

наблюденията информация да бъде въвеждана в електронен формат. 

Този формат ще позволи статистическа обработка на данните и, в 

последствие, ще даде възможност за техния задълбочен анализ. 

Матриците за събиране на данните трябва да бъдат съобразени с 

формата на Картите за гражданско наблюдение в Административен 

съд (първоинстанционни и касационни производства). Електронната 

платформа трябва да бъде съобразена с типа променлива (вид на 

набора от данни, които трябва да се въвеждат в рамките на един запис 

по всеки един от регистрационните индикатори на картата). Данните 

за всяка променлива могат да бъдат в числов или текстови вид или 

във формата на дата, час или минута, в зависимост от информацията, 

която се регистрира (отворен или затворен въпрос, количествени или 

качествени характеристики и др.). В Приложение 1 към настоящата 

методика е указан форматът на данните, броя променливи, дължината 
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на знаците и особеностите на записите за всеки от индикаторите на 

наблюдението.  

Всеки наблюдател трябва да има достъп до линка на 

платформата за въвеждане на данните като за удобство системата 

трябва да има възможност за автоматично събиране на въведените 

резултати от проведените наблюдения от всички наблюдатели в обща 

база данни.  

II. Механизми за автоматичен логически контрол на 

данните 

 

За целите на въвеждането в електронната платформа трябва да 

бъдат заложени механизми за автоматичен логически контрол. Те 

трябва да отговарят на логическата връзка между отделните въпроси 

и индикатори на наблюдението. Логическия контрол е важна стъпка 

за осигуряване на чистота и точност на записите и гарантира, че в 

процеса на статистически анализ няма да бъдат получени неточни 

(изместени) статистически разпределения и логически 

несъответствия в резултатите. Това е важна стъпка, която осигурява 

качеството и прецизността на анализа на проведените наблюдения. 

Матрица от статистически данни за всяка от променливите на картата 

за наблюдение е представена в Приложение 1 както и в електронна 

таблица.  

Механизмите за автоматичен логически контрол на данните са 

описани подробно в Приложение 2. Те ще предпазват наблюдателите 

от грешки при въвеждането на данните и от грешки при 

администриране на инструментите и провеждане на наблюденията.  

Общи изискванията за логически контрол на данните включват: 

• Да не се въвеждат стойности, различни от зададените 

• Да няма противоречива информация в отделните 

променливи  
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Специфични изисквания при въвеждане на карти от наблюденията: 

КАРТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

 

• Ако на въпрос 11 е даден отговор 1 – „да“, въпрос 11.1. трябва 

да бъде оставен без отговор; Отговор на въпрос 11.1. се дава 

само, ако на 11 въпрос е отбелязано (2 – не или 3 - частично) 

• Въпроси 15, 16 и 17 – попълва се отговор с думи, само ако е 

отбелязан отговор 1 -„да“.  

• Въпрос 19 се попълва, само ако на въпрос 18 (участието на 

прокурор)  е даден отговор 1 - да 

• Въпрос 20 се попълва, само ако на въпрос 19 (прокурорът 

задава ли въпроси) е даден отговор 1 – „да“.  

• Въпроси 22 – попълва се отговор с думи, само ако е отбелязан 

отговор 1 -„да“.  

 

КАРТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

 

• Ако на въпрос 8 е даден отговор 1 – „да“, въпрос 8.1. трябва 

да бъде оставен без отговор; Отговор на въпрос 8.1. се дава 

само, ако на 8 въпрос е отбелязано (2 – не или 3 - частично) 

• Отговор на въпрос 10.3 се записва с думи, само ако на въпрос 

10.2. е отбелязан отговор 2 - „не“ 

• Въпрос 12 се попълва, само ако на въпрос 11 (участието на 

прокурор)  е даден отговор 1 - да 

• Въпрос 13 се попълва, само ако на въпрос 12 (прокурорът 

задава ли въпроси) е даден отговор 1 – „да“.  

• Въпрос 15 – попълва се отговор с думи, само ако е отбелязан 

отговор 1 -„да“.  

Тези специфики трябва да бъдат заложени в логическите връзки 

между въпросите/променливите в платформата. При наличието на 
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филтриращ въпрос, следващият въпрос се отваря само, ако на 

предходния е даден съответния отговор. В противен случай се 

преминава на следващия въпрос.  Това оптимизира работата по 

въвеждането и предпазва от грешки и неточности.  

 

III. Статистически методи за обработване на информацията. 

Възможности за автоматично генериране на резултати 

на база проведените наблюдения.  

 

Изготвените карти за наблюдение позволяват да бъдат направени 

статистически обработки, които да представят данните и 

взаимовръзката между тях. Автоматично ще бъдат заложени 

следните статистически обработки: честотни (едномерни) 

разпределения на регистрираната информация за всеки от 

показателите и изчисляване на средни аритметични величини, 

разлика между стойностите на две променливи (за изчисляване на 

забавяне в стартиране на заседанието спрямо първоначално 

обявения час на заседанието). 

Допълнително, за целите на съдържателния анализ, чрез 

използване на статистически софтуер и с помощта на специалист ще 

бъдат прилагани следните статистически методи: 

• Дескриптивен анализ – дава възможност за описателно 

представяне на данните и за сравнение на измененията във 

времето; за целта данните могат да бъдат представяни в 

интервални и неинтервални статистически разпределения, 

абсолютни и относителни честоти и др. Този анализ на 

практика дава възможност да се проследят резултатите под 

формата на процентни разпределения или други статистически 

величини, да се представят средни аритметични и като цяло 

онагледява получените резултати от проведените наблюдения.  
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• Едномерно (честотно разпределение) на регистрираната от 

наблюдателите информация (представено под формата на 

хистограми или в табличен вид). Пример за този тип 

представяне на резултатите е изобразен на графиката по-долу:   

    
Този статистически метод дава възможност за изчисляване и 

представяне на резултатите по всеки отделен индикатор на 

наблюдението като откроява тенденциите и най-типичните 

ситуации, които наблюденията са регистрирали.  

• Анализ на едномерни и двумерни разпределения - те 

позволяват да се опишат характеристиките на разпределенията 

на съвкупността по един или два признака. Това дава 

възможност за характеризиране както на генералната 

съвкупност, така и на отделни нейни под-групи. Този метод 

дава възможност да се онагледят специфични разлики в 

поведението на отделни подгрупи в рамките на общата 

изследвана група. Този статистически анализ служи за 

илюстрация на значими разлики в подгрупите и на специфични 

характеристики или специфично поведение, което е важно да се 

подчертае и илюстрира за целите на анализа.   

Жалбата бе 
уважена

Жалбата бе 
частично 
уважена

Жалбата бе 
отхвърлена

Бе отложено за 
друго  

заседание/ 
оставено без 

движение

Изход от делото (примерна визуализация)
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• Средна аритметична. Сравнение и статистически заключения за 

разликата между две средни. Проверка на статистическата 

значимост на разликата. Средните аритметични стойности 

илюстрират определени характеристики, които показват 

показателя в осреднени за съвкупността стойности (например 

средно закъснение на заседанията в минути, средна 

продължителност на заседанията в минути и др. Сравненията и 

статистическите заключения за разликите между две средни се 

правят на ниво подгрупи или между отделните наблюдавани 

дела (например между първоинстанционни и касационни 

производства)    

• Медиана - позиционна средна, която се намира по средата, 

когато подредим стойностите на променливата по възходящ 

или низходящ ред (разделя реда от възходящо или низходящо 

подредени стойности на две равни части) в интервала на 

изменение на признака. Тази величина илюстрира типичните 

стойности за даден показател. Той обикновено се анализира 

заедно със средната аритметична, като се вземе предвид 

влиянието на крайните (твърде високи и твърде ниски) 

стойности. Например медианата на закъсненията на 

заседанията в минути могат да са по-подходящ показател за 

87%

0% 0%
13%12%

23%

65%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Адвокат Адвокат и 
юрисконсулт

Юрисконсулт Няма 
представител

Процесуално представителство на ответника в 
зависимост от типа ответник (физическо или 

юридическо лице)

Физическо лице Юридическо лице
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целите на анализа от средната аритметична от закъсненията, 

тъй като извънредно високите закъснения биха изкривили 

средната и биха създали погрешна представа за случващото се. 

С този показател се избягва погрешното позоваване на данни и 

числови факти, които, макар и точни и прецизни, не могат 

еднозначно да представят изследваните процеси без да бъдат 

комбинирани с други данни и статистически анализи, които 

разкриват картината в пълнота 

• Мода - най-често срещаното значение на променливата. Това е 

един показател за най-типичното (поведение, мнение или 

характеристика), което наблюдението регистрира. Модата е 

доминиращата честота (например физическите лица най-често 

използват за процесуален представител адвокат, докато 

юридическите лица най-често използват юрисконсулт).  

• Дисперсия и стандартно отклонение – показват колко близо или 

далече от средната стойност се намират отделните стойности на 

изменение на променливата. Колкото по-високо е разсейването 

(дисперсията), толкова по-големи са вариациите в 

наблюдаваното явление. Например голяма дисперсия в 

продължителността на делата показва разнородност на 

практиката по отношение на продължителността на съдебния 

процес. В такива случаи е важно да се търсят кои са сходствата 

между делата, които протичат с по-висока продължителност на 

заседанието и делата, които са с ниска продължителност на 

заседанието. Това би могло да обясни причините за високата 

продължителност, както и обединяващите характеристики на 

делата с висока продължителност, респективно обединяващите 

характеристики на делата с ниска продължителност.  

• Статичен статистически анализ – характеризира състоянието на 

дадено явление или характеристика в определена точка от 

времето (определен момент или период). Обикновено отразява 

повторяемостта или вариациите на феномена в пространството 

или за отделни под-групи на генералната съвкупност. Този 

статистически метод ще ни даде възможност за „снимка“ на 

съдебния процес по наблюдаваните дела. Териториалните 
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разрези и сравнения ще ни откроят разлика в практиките и 

ефективността на съдилищата в различните съдебни райони. 

„Статичността“ обаче произтича от това, че всички наблюдения 

ще бъдат към определен период. Този анализ не прави 

сравнения във времето и не проследява тенденции или промяна 

във времето, а само измерва „статично“ разликите между 

отделните подсъвкупности, територии или групи дела.   

• Динамичен статистически анализ – проследява промените във 

времето при продължително наблюдение на делата. 

Динамичният статистически анализ проследява как се променя 

работата на съда във времето. Пример за динамичен анализ би 

бил анализ, който се интересува как се променя 

продължителността на делата през годината Х в сравнение с 

продължителността на делата през годината Х-1 или Х-2. 

Динамичният анализ също така би се интересувал от промяната 

в изхода на делата във времето.  

• Измерване на силата на връзката. Коефициент на Крамер – след 

като се потвърди статистическата значимост на връзката между 

две променливи величини, представени по редовете и колоните 

на двумерни разпределения, възниква необходимостта да се 

измери силата (а в някои случаи и посоката) на тази връзка. За 

целта се използва коефициентът на асоциацията на Крамер (V), 

който варира между 0 и 1. Колкото  по-близо до 1 са 

стойностите му, толкова по-силна е връзката и обратно, колкото 

по-близо е до 0, толкова връзката е по-слаба. Коефициентът на 

Крамер дава възможност да се проследи връзката между два 

фактора. Например чрез този коефициент може да се изследва 

силата на статистическата връзка между това, дали са 

представени допълнителни доказателства в заседанието от 

ищеца/жалбоподателя и какъв е изходът от делото. 

Аналогично, коефициентът на Крамер може да изследва има ли 

връзка и, ако да, каква е нейната сила между представени 

допълнителни доказателства в заседанието от ответника и 

какъв е изхода от делото както и на връзката между наличие на 

искане за представяне на допълнителни доказателства от съда 
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и изхода на делото. Конкретните връзки, които да бъдат 

изследвани се определят от съвместен екип от социолози и/или 

статистици и юристи.   

• Дисперсионен анализ – статистически метод за изследване на 

връзки и зависимости между различни по своя характер, но 

свързани по определен начин явления и фактори в 

действителността. При включването на два или повече фактора 

този анализ преминава в многофакторен дисперсионен анализ. 

Аналогично на останалите методи, които изследват 

взаимовръзки, дисперсионният анализ дава възможност да се 

изследва статистическата зависимост между два фактора. Чрез 

този метод например може да се проследява връзката между 

типа дело (по кой закон или текст от закона), представените 

допълнителни доказателства и изхода на делото като по този 

начин се проследява има ли статистически значима разлика 

между типовете дела и техния изход в зависимост от 

предоставените допълнителни доказателства.    

• Хи-квадрат метод за анализ на категориални и двумерни 

разпределения – тъй като категорийните разпределения нямат 

числови, а категориални характеристики, за да бъде приложен 

този метод се използват абсолютните и относителните честоти 

на разпределенията, вместо значенията на признаците. Хи-

квадрат тестът се използва като критерий за оценка на 

характера и степента на взаимна свързаност между двете 

променливи величини на двумерните разпределения. В 

допълнение на коефициента на Крамер, този метод дава 

възможност за изследване на наличието или отсъствието на 

връзка между две наблюдавани променливи за хода на делата.  

Прилагането на тези методи ще бъде осъществявано на база на 

всички проведени наблюдения в края на периода, когато има 

статистически голям брой единици, които могат да бъдат подложени 

на изброените по-горе анализи.  
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В рамките на софтуера за въвеждане и обработка на данните 

автоматично трябва да бъдат заложени едномерните (честотни 

статистически разпределения) на резултатите по всеки един от 

индикаторите (показателите) на наблюдение. Останалите 

статистически методи трябва да бъдат прилагани от специалист със 

статистически познания и/или умения за обработване и анализ на 

данни в подходяща софтуерна среда.  

IV. Изисквания към системата/он-лайн модула за въвеждане 

и анализ на данните 

 

С цел постигане на бързина и оперативност, водещата 

организация (НПО) трябва да предвиди и осигури онлайн формуляри 

и съответния софтуер за обработка на данни, което ще направи 

наблюдението по-ефективно и ще намали разходите по приложението 

на Програмата „Гражданско наблюдение на съда“. Достъпът до 

натрупаните от наблюденията данни както от страна на НПО, така и 

от председателя на съда (оторизиран служител на съда) ще направят 

възможна бързата реакция и корекция при регистриране на 

повтарящи се нередности/ проблемни точки, в това число и на ниво 

отделен съдия или отделен състав. 

Наличието на онлайн версия за въвеждане, обработка и 

популяризиране на данните от наблюдението би осигурило възможно 

най-бързия достъп на всички заинтересовани страни до резултатите 

от гражданския мониторинг. Така, паралелно с уточнените начини за 

обратна връзка между съда и НПО, широката общественост ще има 

възможност да получава текуща информация за случващото се и 

процесите, които текат по време на мониторинга. 

Изискванията към системата за въвеждане на информация са: да 

има възможност за структуриране на база данни по посочените в 

Приложени 1 променливи; с възможности за въвеждане на числови 
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или текстови стойности за всеки един от показателите, по начин, по 

който е указано в приложението. Всяка променлива трябва да 

позволява въвеждането на съответния брой знаци, а където е 

необходимо да има повече от една променлива, това е указано в 

приложението (формат на данните, брой променливи за всеки въпрос, 

дължина на знаците и особеностите на записите за всеки от 

индикаторите на наблюдението).  

В допълнение към структурата на формуляра и възможностите 

за въвеждане (чрез радио бутони, падащи менюта и текстови боксове) 

е важно он-лайн системата да има модул за автоматична обработка на 

данните. Основните обработки, които системата трябва да предоставя 

автоматично са: честотни (едномерни) разпределения на 

регистрираната информация за всеки от показателите, изчисляване на 

средни аритметични величини и разлика между стойностите на две 

променливи (при променливата „Начален час на заседанието по 

график“ и „Действителен начален час“). 

V. Допълнителни данни, които могат да служат за 

съпоставка на резултатите от наблюденията 

 

За по-задълбочен анализ могат да бъдат използвани 

допълнителни данни и съдебна статистика, която да допълва или да 

обяснява резултатите от проведените наблюдения. Такива 

допълнителни данни могат да бъдат: данни за продължителността на 

делата (по видове), данни за натовареността на съдиите във всяко от 

наблюдаваните административни съдилища (натовареност на база 

общия брой дела за разглеждане и натовареност на база общия брой 

приключени дела), данни за общия брой постъпили през годината 

дела в наблюдаваните съдилища, данни за общия брой дела за 

разглеждане в дадена година, данни за приключилите в годината дела, 

съотношение между броя на постъпилите и броя на приключилите 

дела и др.  
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VI. Аналитични методи 

 

Статистически анализ 

Статистическият анализ е един от първите аналитични 

методи, които трябва да бъдат приложени след като приключи 

периода на наблюдението или периода, за който ще бъде отнесен 

анализът. При наличие на периодични анализи, резултатите могат да 

се съпоставят във времето и да се правят времеви редове (динамичен 

анализ на данни). Статистическият анализ трябва да обхваща всички 

(или повечето) от описаните в раздел IV статистически процедури и 

методи. Статистическия анализ дава възможност да се опишат 

статистическите величини, които характеризират отделните 

показатели и са основа на съдържателния и съпоставителен анализ. 

Статистическия анализ също така служи като източник на 

информация за последващата визуализация на информацията.  

 

Съпоставителен анализ 

Съпоставителният анализ предполага сравняване и 

анализиране на характеристиките на отделните въпроси/ променливи, 

съпоставянето помежду им и търсенето на причинно-следствена 

връзка. За производствата по АПК трябва да бъде изведена и 

съпоставена по райони минимум следната информация: как е 

повлияла бързината на съдебното производство и постановяването на 

решението в срок върху защитата на правния интерес на страните; 

участието на заинтересовани граждани или организации в 

производството по издаването на индивидуалния административен 

акт оказва ли влияние върху крайния резултат на делото; в какви 

срокове са предоставяли становища вещите лица, определени от съд;, 

какво е било участието на прокурора в процеса и как то е повлияло на 

крайния резултат от процеса и др. 
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Съдържателна оценка на информацията 

Съдържателната оценка на информацията трябва да се базира на 

статистическия анализ и да дава информация за основните 

показатели, организирани по групи, съобразно начина им на събиране 

и взаимовръзките между тях. Съдържателната оценка е комбинация 

от правно-аналитични и статистическо аналитични процедури. Тя 

най-общо съпоставя общите резултати от наблюдението с 

резултатите от наблюденията по отделните подгрупи дела в обхвата 

на наблюдението. По-долу е представена примерна структура. 

Отделните индикатори трябва да бъдат групирани по теми и по 

удобство за възприемане от потребителите на анализа. Размествания 

на отделни въпроси/индикатори в рамките на анализа е възможно, по 

преценка на анализаторския екип.  

VII. Структура и елементи на анализа на наблюденията в 

Административен съд, първоинстанционно 

производство 

 

ОПИСАНИЕ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ДЕЛА И УЧАСТНИЦИ 

Разпределение на наблюдаваните дела по текстове от 

материалния и/или процесуалния закон 

Жалбоподател/Ищец: (физическо или юридическо лице) 

От кого се представлява жалбоподателя (дял от различните видове 

процесуални представители) 

Кой е ответник по жалбата: (физическо или юридическо лице) 

От кого се представлява ответника (дял от различните видове 

процесуални представители) 

Има ли свидетели на жалбоподателя 

Имат ли родствена връзка с жалбоподателя 

Има ли свидетели на ответника 

Имат ли родствена връзка с ответника 

Описанието на наблюдаваните дела е първата аналитична стъпка, 

която очертава съвкупността от делата в обхвата на наблюдението. 

Тази информация задава общия контекст на наблюдаваните дела и 
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служи за отправна точка на последващите описателни статистики и 

анализи.  

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДИЯТА В ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС 

И АТМОСФЕРА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Съдията докладва ли жалбата /първо заседание по делото 

Има ли забавяне в стартиране на заседанието спрямо 

първоначално обявения час на заседанието (средно колко минути 

е забавянето); какъв процент от делата закъсняват; какъв процент 

от делата закъсняват с повече от 30 минути; какъв процент от 

делата закъсняват с повече от час 

Продължителност на заседанието (средна продължителност на 

наблюдаваните заседания; дял на заседанията с до 15 минути, дял 

на заседанията между 15 и 30 минути, дял на заседанията с 

продължителност между 30 и 45 минути, дял на заседанията, 

продължили между 45 и 60 минути и дял на заседанията, 

продължили повече от 60 минути) 

Средна продължителност на различните типове дела; дела с 

най-ниска и дела с най-висока средна продължителност 

Вариациите в продължителността на заседанията е важна 

характеристика, за която може да се търси причинно следствена 

връзка с останалите показатели на наблюдението (например тип дело 

или закон, по който е делото, допълнително представени 

доказателства от някой от участниците в процеса, представени от 

вещи лица становища, представени допълнителни доказателствени 

искания, процесуални искания от страна на прокурора и др.) 

Присъстващите в залата можеха ли да чуват изявленията на 

участниците в процеса 

Причини и ситуации, в които в залата не е било възможно да се 

чуват изявленията на участниците (най-чести причини за 

смущения в чуваемостта) 

Съдът осигури ли равнопоставеност на страните? 

Съумя ли съдията да поддържа реда в залата? 
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Равнопоставеността на страните е важна предпоставка за 

постигане на справедлив съдебен процес. Това означава защита на 

страните срещу всякакви злоупотреби, равнопоставено третиране на 

свидетелите на обвинението и свидетелите на защитата и др. На база 

на тези данни може да се проследи има ли тенденция и систематично 

поведение от страна на съда, които да нарушават равнопоставеността 

на страните. Тези резултати от наблюдението показват способността 

на съда да създаде условия за справедлив и безпристрастен съдебен 

процес.  

 

Беше ли даден ход на делото 

• даден е ход по същество 

• не е даден ход  по същество 

• отложено е 

Тази информация илюстрира как е протекло заседанието и дали 

на делото е даден ход по същество или е отложено.  

 

Допълнително представени в заседанието доказателства  

• По искане на ищеца/жалбоподателя  

• По искане на ответника  

• По искане на съда 

Вещите лица дават ли отговори на всички поставени въпроси 

Ищецът/жалбоподателят прави ли допълнителни доказателствени 

искания? 

Какви допълнителни доказателствени искания правят 

ищецът/жалбоподателят 

Ответникът прави ли допълнителни доказателствени искания? 

Какви допълнителни доказателствени искания прави ответника 

Съдът изисква ли от страните представяне на допълнителни 

доказателства? 

Какви допълнителни доказателства изисква съдът? 

В производството участва ли прокурор? 

Прокурорът задава ли въпроси към участниците в процеса? 

Към кои участници задава допълнителни въпроси прокурорът? 
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• Ищец/Жалбоподател   

• Свидетели  

• Вещи лица 

• Ответник 

(група и дял на участниците, към които прокурорът задава най-

много допълнителни въпроси и група и дял на участниците, към 

които прокурорът задава най-малко въпроси) 

Описателната статистика в този раздел илюстрира как протича 

съдебният процес, какви искания и доказателства предявяват 

страните-активни ли са, има ли прокурор по делото и каква е 

позицията на прокурора, задава ли допълнителни въпроси прокурора 

и др., което съответно, навежда изводи за неговата активност при 

защитата на публичния интерес. Тази информация илюстрира как е 

протекло съдебното заседание и как се развива съдебния процес. 

Обобщена информация по тези показатели илюстрира работата на 

съда и наличието или отсъствието на пропуски, отклонения или 

препятствия в процеса.   

 

Изявление на прокурора относно основателността на иска/жалбата 

• Дял посочени „Да се уважи“ 

• Дял посочени „Да се уважи частично“ 

• Дял посочени „Да се отхвърли“ 

(Разпределение на различните типове изявления на прокурора в 

различните типове дела. Най-честа реакция по типове дела) 

Прокурорът прави ли процесуални искания?  

Какви процесуални искания прави прокурорът? (най-чести 

процесуални искания по различните типове дела) 

Тези данни представят позицията на обвинението в процеса.  

 

Изпълни ли съдът задължението си да укаже на страните правата им? 

Използва ли съдът правото си да дава указания и напътствия на 

страните? 

Правени ли бяха коментари и изявления извън протокола /запишете 

какви/ 
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Моля, споделете по-важните си наблюдения върху поведението на 

участниците в процеса 

• Съдията 

• Ищеца/жалбоподателя /техен представител/ 

• Ответника по жалбата / негов представител/ 

• Прокурора 

• Протоколчика 

• Вещи лица 

(Типове отклонения от приемливото поведение и предписанията на 

различните процесуални роли на участниците в процеса.) 

Тези данни илюстрират поведението на участниците в процеса и 

могат да индикират за съществени отклонения или нарушения, в това 

число и нарушения на правата на страните.  

 

Явяват ли се гражданите в благоприличен и делови вид: 

• в сградата на съда 

• по време на съдебното дело 

Тези данни илюстрират отношението на гражданите към съда и 

цялостното им възприятие за съда като институция.  

 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО 

Резултат от делото/заседанието: 

• Жалбата е уважена 

• Жалбата е частично уважена 

• Жалбата е отхвърлена 

• Бе отложено за друго заседание /оставено без движение 

Резултати от делата (сравнение между общото и по типове дела) 

(Резултати от делото/заседанието по типове дела) 

Тези данни илюстрират изхода на делото на съответната инстанция. 

Те позволяват да се търсят статистически значими връзки по типове 

дела (по закон или отделни текстове от закона), типове съд или по 

други съществени за анализа фактори, които юристите 

идентифицират.  
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VIII. Структура и елементи на анализа на наблюденията в 

Административен съд, касационно производство 

 

Разпределение на наблюдаваните дела по текстове от 

материалния и/или процесуалния закон 

Съдията докладва ли жалбата /първо заседание по делото 

Има ли забавяне в стартиране на заседанието спрямо 

първоначално обявения час на заседанието (средно колко минути 

е забавянето); какъв процент от делата закъсняват; какъв процент 

от делата закъсняват с повече от 30 минути; какъв процент от 

делата закъсняват с повече от час 

 

Продължителност на заседанието: (средна продължителност; дял 

на заседанията с до 15 минути, дял на заседанията между 15 и 30 

минути, дял на заседанията с продължителност между 30 и 45 

минути, дял на заседанията, продължили между 45 и 60 минути и 

дял на заседанията, продължили повече от 60 минути) 

Средна продължителност на различните типове дела; дела с 

най-ниска и дела с най-висока средна продължителност 

 

Касатор: (физическо или юридическо лице) 

От кого се представлява касатора (дял от различните видове 

процесуални представители) 

Кой е ответник по жалбата: (физическо или юридическо лице) 

От кого се представлява ответникът (дял от различните видове 

процесуални представители) 

Присъстващите в залата можеха ли да чуват изявленията на 

участниците в процеса 

Причини и ситуации, в които в залата не е било възможно да се чуват 

изявленията на участниците (най-чести причини за смущения в 

чуваемостта) 

Беше ли даден ход на делото 

• даден е ход по същество 

• не е даден ход  по същество 

• отложено е 
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Явяват ли се гражданите в благоприличен и делови вид: 

• в сградата на съда 

• по време на съдебното дело 

В производството участва ли прокурор? 

Прокурорът задава ли въпроси към участниците в процеса? 

Към кои участници задава допълнителни въпроси прокурорът? 

• Ищец/Жалбоподател   

• Свидетели  

• Вещи лица 

• Ответник 

Изявление на прокурора относно основателността на иска/жалбата 

• Дял посочени „Да се уважи“ 

• Дял посочени „Да се уважи частично“ 

• Дял посочени „Да се отхвърли“ 

(Разпределение на различните типове изявления на прокурора в 

различните типове дела. Най-честа реакция по типове дела) 

Прокурорът прави ли процесуални искания? 

Какви процесуални искания прави прокурорът? (обобщения на 

процесуалните искания по типове дела – най-чести искания) 

Съдът осигури ли равнопоставеност на страните? 

Съумя ли съдията да поддържа реда в залата? 

Изпълни ли съдът задължението си да укаже на страните правата им? 

Използва ли съдът правото си да дава указания и напътствия на 

страните? 

Правени ли бяха коментари и изявления извън протокола /запишете 

какви/ 

Други важните си наблюдения върху поведението на участниците в 

процеса 

• Съдията 

• Ищеца/жалбоподателя /техен представител/ 

• Ответника по жалбата / негов представител/ 

• Прокурора 

• Протоколчика 

• Вещи лица 
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(Типове отклонения от приемливото поведение и предписанията на 

различните процесуални роли на участниците в процеса.)  

Информация относно съдебното заседание 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО 

Резултат от делото/заседанието: 

• Жалбата е уважена 

• Жалбата е частично уважена 

• Жалбата е отхвърлена 

• Бе отложено за друго заседание /оставено без движение 

 

(Резултати от делото/заседанието по типове дела) 

На база на тази информация юридическият екип на проекта 

може да направи цялостни изводи за хода на съдебния процес по 

съвкупност от дела, да развие различни хипотези и да потвърди или 

отхвърли тези хипотези със средствата на статистическия анализ.  

С така изброените показатели и аналитични методи, които ще 

бъдат приложени, ще се осигури обобщена и систематична 

информация за гражданите и съда за хода на съдебния процес по 

съвкупността от наблюдавани дела. Наблюденията позволяват 

обобщен поглед към работата на съда като създават условия за 

публичност и отваряне на съда към гражданите и обратна връзка от 

гражданското наблюдение. Обобщената статистическа информация, 

както и отделните разрези и статистически зависимости дават 

обективен и безпристрастен поглед към работата на съда. Публичното 

представяне и популяризиране на тази информация е важен 

инструмент в диалога на гражданите със съда и осигуряването на 

безпристрастен и обективен съдебен процес. 

Наблюдението обобщава информация за хода на съдебния процес и 

поведението на отделните участници, като изследва съществуват ли 

установени факти, които могат да предизвикат съмнение относно 

безпристрастността на самия състав или за нарушаване на правните 
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норми и нормите за етично поведение от страна на отделните 

участници.  

Основен комуникационен канал за представяне на 

резултатите трябва да бъде уеб сайтът на съда или друг линк, който 

да представя информацията в пълнота. Достъпът на гражданите до 

пълните обобщени резултати от наблюденията е важна предпоставка 

за доверие към метода и към провежданите граждански наблюдения 

на работата на съда. Достъпността на тази информация ще допринесе 

за повишаване на доверието и удовлетвореността на гражданите към 

съда, като в същото време ще даде възможност за обективна, външна 

обратна връзка и ще допринесе за отваряне на съда към гражданите.  

Визуализацията на информацията в платформата ще бъде по 

отделните елементи на наблюдението (показатели). Към всеки период 

на наблюдение ще има аналитични доклади, които в дълбочина ще 

изследват статистическите връзки и зависимости между отделните 

показатели или специфики на резултатите по подгрупи дела, по 

териториален признак и др.  

Този подход ще осигури достъп до резултатите от 

наблюденията (в обобщен вид, а не на ниво отделно дело) за органи 

на съдебната власт, юридически лица с нестопанска цел, граждани, 

бизнес и общественост.  

Представяне на резултатите на допълнителни конференции, 

кръгли маси и професионални обсъждания в рамките на експертни 

и/или граждански формати е важна част от отваряне на съда към 

гражданите и повече прозрачност за неговата работа и резултатите от 

нея.  
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IX. Изисквания към представянето и визуализацията на 

информацията 

Визуализацията на данните трябва да включва подходящи 

методи за представяне на резултатите в зависимост от формата на 

данните и специфичните статистически анализи, които са приложени. 

Примерните форми на визуализация могат да бъдат:  

                                                                                                              

Всички останали визуализации, трябва да бъдат подбрани при 

разработване на платформата съобразно спецификите на 

въпроса/индикаторите за оценка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ФОРМАТ НА ДАННИТЕ, БРОЙ ПРОМЕНЛИВИ, БРОЙ ЗНАЦИ 

И ОСОБЕНОСТИ НА ЗАПИСИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ НА 

НАБЛЮДЕНИЕТО.  

 
КАРТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Съд................... кодира се с номенклатура (падащо меню) – цифров код със значение съответния съд в обхвата 

на наблюдението 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 3 1 COURT 

 

Град................. кодира се с номенклатура (падащо меню) – цифров код със значение съответния град, в който 

е съда в обхвата на наблюдението 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 3 1 TOWN 

 

Дата........................................... 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Дата Ден/месец/година 8 1 DATE 

Наблюдател.............................. 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова NAME 130 1 OBSERVER 

 

         Дело №.........................  

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 3 1 DELO 

 

         зала №...........................          

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 4 1 HALL 

                  Съдия:....................................... 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова NAME 130 1 JUDGE  
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1. Делото е:   Тип променлива Максимален брой 

знаци  

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

по закон  /запишете 

съкращението/ 

 Текстова 

променлива 

150 думи 1 P1 

 

2.  Съдията 

докладва ли 

жалбата 

/първо 

заседание по 

делото/ 

да не Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

   Числова 

променлива 

1-Да 

2-Не 

2 1 P2 

 

3. Начален час на 

заседанието по 

график: 

 Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

  Час 00:00 до 23:59 5 1 P3_1 
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Действителен 

начален час: 

 Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

  Час 00:00 до 23:59 5 1 P3_2 

 

4. Продължителност на заседанието: час минути 

 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Час 00 до 23 2 1 P_ length_hour 

Минути 00 до 59 2 1 P_ length_MIN 

 

5. Жалбоподател/Ищец:  физическо лице юридическо лице 

  

Тип променлива Допустими стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Физическо лице 

2 – Юридическо лице 

15 1 PETITIONER 

 

6. Представлява се от: Адвокат 1 Юрисконсулт 2 

Адвокат и юрисконсулт 3 Няма представител 4 
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Тип променлива Допустими стойности:  Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Адвокат 

2 – Юрисконсулт 

3 – Адвокат и 

юрисконсулт 

4 – Няма представител 

 30 1 DEFENDER_1 

 

7. Ответник по 

жалбата:  

физическо лице юридическо 

лице 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Физическо лице 

2 – Юридическо 

лице 

15 1 DEFENDANT 

 

8. Представлява се 

от: 

Адвокат 1 Юрисконсулт 2 

Адвокат и юрисконсулт 3 Няма представител 4 
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Тип променлива Допустими стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Адвокат 

2 – Юрисконсулт 

3 – Адвокат и 

юрисконсулт 

4 – Няма представител 

30 1 DEFENDER_2 

 

9. Свидетели: 

9.1. На жалбоподателя Да 1 Не 2 

9.1.2. Има ли родствена връзка Да 1 Не 2 

     

9.2. На ответника Да 1 Не 2 

9.2.2. Има ли родствена връзка Да 1 Не 2 

 

 Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

9.1. Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 WITNESS_1 

9.1.2. Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 REL_WIT_1 
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 Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 WITNESS_2 

9.2.2. Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 9.2. 

 

10. Явяват ли се гражданите в благоприличен и делови вид: Да Не 

10.1. в сградата на съда 1 2 

10.2. по време на съдебното дело 1 2 

Ако отговорът на 15.2. е „не“, моля посочете конкретно ищец/жалбоподател, ответник, 

представляващия ищеца/жалбоподателя, представляващия ответника, вещо лице, други 

граждани/ 

 

 

 Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

10.1. Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P4_1 

10.2. Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P4_2 

 Текстова TEXT 30 1 P4_2 

 

11. Присъстващите в залата можеха ли да чуват изявленията на участниците в процеса: 
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Да  1 Не 2 Частично   3 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

3 - Частично 

8 1 P5 

 

11.1. При отговор „НЕ“ или „Частично“ на 11, моля, пояснете тук: 

 

 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова TEXT 150 1 P5_1 

 

12. На делото:  ПРИЧИНА за отлагане или недаване ход по същество на 

делото /ЗАПИШЕТЕ/ 

бе даден ход по същество 1  

не бе даден ход  по същество 2  

бе отложено  3  
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Тип променлива Допустими стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – бе даден ход по 

същество 

2 – не бе даден ход по 

същество 

3 – бе отложено 

30 1 P6 

Текстова TEXT 250 1 P6_1 

 

13. Допълнително представени в 

заседанието доказателства 

По искане на 

ищеца/жалбоподателя 

По искане на 

ответника 

По искане 

на съда 

да не да не да не 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова променлива 1 – Да    2 – Не 2 1 P7_1 

Числова променлива 1 – Да    2 – Не 2 1 P7_2 

Числова променлива 1 – Да    2 – Не 2 1 P7_3 

 

14. Вещите лица дават ли отговори на всички поставени въпроси: /отговорете за всяко вещо лице 

поотделно по реда на изслушването им/: 
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Вещо лице 1 Да 1 Не 2 

Вещо лице 2 Да 1 Не 2 

Вещо лице 3 Да 1 Не 2 

Вещо лице 4 Да 1 Не 2 

Вещо лице 5 Да 1 Не 2 

 
Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да  

2 – Не 

2 1 P8_1 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P8_2 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P8_3 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P8_4 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P8_5 

 
15. Ищецът/жалбоподателят прави ли допълнителни 

доказателствени искания? 

Да 1 Не 2 Запишете 

какви 
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Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова променлива 1 - Да  

2 – Не 

2 1 P9 

Текстова TEXT 250 1 P9_1 

 

16. Ответникът прави ли допълнителни доказателствени искания? Да 1 Не 2 Запишете какви 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P10 

Текстова TEXT 250 1 P10_1 

 

17. Съдът изисква ли от страните представяне на допълнителни 

доказателства? 

Да 1 Не 2 Запишете 

какви 

 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 
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Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P11 

Текстова TEXT 250 1 P11_1 

 

ПРОКУРОРЪТ/попълва се когато в производството задължително участва прокурор/: 

18. В производството участва ли прокурор? Да 1 Не 2 

 
Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P12 

 
19. Прокурорът задава ли въпроси към участниците в процеса? Да 1 Не 2 

 
Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P13 

 
Ищец/Жалбоподател  1 Свидетели  2 
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20. При отговор „ДА“, моля отбележете към кои участници 

в процеса? 

Вещи лица 3 Ответник 4 

    

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Ищец/ 

Жалбоподател 

2 – Свидетели 

3 – Вещи лица 

4 - Ответник 

20 1 P13_1 

 

21. Моля, отбележете изявлението на прокурора относно основателността на иска/жалбата  

Да се уважи 1 

Да се уважи частично 2 

Да се отхвърли 3 

 

Тип променлива Допустими стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да се уважи 

2 – Да се уважи частично 

3 – Да се отхвърли 

20 1 P14 
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22. Прокурорът прави ли процесуални искания?: 

Да 1 Какви?/моля, запишете тук/ 

Не 2  

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P15 

Текстова TEXT 250 1 P15_1 

 

СЪДЪТ: 

23. Съдът осигури ли равнопоставеност на страните? Да 1 Не 2 

24. Съумя ли съдията да поддържа реда в залата? Да 1 Не 2 

25. Изпълни ли съдът задължението си да укаже на страните правата им? Да 1 Не 2 

26. Използва ли съдът правото си да дава указания и напътствия на страните? Да 1 Не 2 

27. Правени ли бяха коментари и изявления извън протокола 

/запишете какви/ 

Да 1 Не 2 
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Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P16 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P17 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P18 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P19 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P20 

Текстова TEXT 250 1 P21 

 

БЕЛЕЖКИ НА ГРАЖДАНСКИЯ НАБЛЮДАТЕЛ:  

Съдебни служители и длъжностни лица 

28. Моля, споделете по-важните си наблюдения върху поведението на: 

Съдията 
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Ищеца/жалбоподателя /техен представител/ 

 

 

 

Ответника по жалбата / негов представител/ 

 

 

 

Прокурора 

 

 

 

Протоколчика 

 

 

 

Вещи лица 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова TEXT 250 1 OP_JUDGE 

Текстова TEXT 250 1 OP_PETITIONER 

Текстова TEXT 250 1 OP_DEFENDANT 

Текстова TEXT 250 1 OP_PROSECUTOR 

Текстова TEXT 250 1 OP_PROTOCOL 

Текстова TEXT 250 1 OP_EXPERT 

 

Информация относно съдебното заседание 

Моля, опишете съдебното заседание, което наблюдавахте, като отбележите всички по-важни моменти, 

включително снемането на показанията на свидетелите и вещите лица. Ако се колебаете дали дадено 

наблюдение или събитие трябва да бъде отразено, моля, включете го. Подробната информация е от значение за 

успешната работа по наблюдението. 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова TEXT 250 1 P21 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО: 

29. Делото приключи:  /Запишете резюме на решението/ 

Жалбата бе уважена 1  

Жалбата бе частично уважена 2  

Жалбата бе отхвърлена 3  

Бе отложено за друго заседание /оставено без движение 4  

 
Тип 

променлива 

Допустими стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Жалбата бе уважена 

2 – Жалбата бе частично 

уважена 

3 – Жалбата бе отхвърлена 

4 – Бе отложено за друго  

заседание/ оставено без 

движение 

50 1 P22 

Текстова TEXT 250 1 P22_1 
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КАРТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Съд................... кодира се с номенклатура (падащо меню) – цифров код със значение съответния съд в обхвата 

на наблюдението 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 3 1 COURT 

 

Град................. кодира се с номенклатура (падащо меню) – цифров код със значение съответния град, в който 

е съда в обхвата на наблюдението 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 3 1 TOWN 

Дата........................................... 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Дата Ден/месец/година 8 1 DATE 
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Наблюдател.............................. 

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова NAME 130 1 OBSERVER 

 

Дело №.........................  

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 3 1 DELO 

 

зала №...........................          

Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Цифрова 1-n 4 1 HALL 

 

Съдия:....................................... 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова NAME 130 1 JUDGE  

 
1. Делото е:   Тип променлива Максимален брой 

знаци  

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

по закон  /запишете 

съкращението/ 

 Текстова 

променлива 

150 думи 1 P1 

 
2. Начален час на 

заседанието по 

график: 

 Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

  Час 00:00 до 23:59 5 1 P3_1 

 

Действителен 

начален час: 

 Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

  Час 00:00 до 23:59 5 1 P3_2 

 

3. Продължителност на заседанието: час минути 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Час 00:00 до 23:59 2 1 P_ length_hour 

Минути 00 до 59 2 1 P_ length_MIN 

 

4. Касатор:  физическо лице юридическо лице 

    

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Физическо лице 

2 – Юридическо 

лице 

15 1 CASSATOR 

 

6. Представлява се от: Адвокат 1 Юрисконсулт 2 

Адвокат и юрисконсулт 3 Няма представител 4 
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Тип променлива Допустими стойности:  Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Адвокат 

2 – Юрисконсулт 

3 – Адвокат и 

юрисконсулт 

4 – Няма представител 

 30 1 DEFENDER_1 

 

7. Ответник по жалбата:  физическо лице юридическо лице 

   

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Физическо лице 

2 – Юридическо лице 

15 1 DEFENDANT 

   

8. Представлява се от: Адвокат 1 Юрисконсулт 2 

Адвокат и юрисконсулт 3 Няма представител 4 

 

Тип променлива Допустими стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 
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Числова 

променлива 

1 – Адвокат 

2 – Юрисконсулт 

3 – Адвокат и 

юрисконсулт 

4 – Няма представител 

30 1 DEFENDER_2 

 
8. Присъстващите в залата можеха ли да чуват изявленията на участниците в процеса: 

Да  1 Не 2 Частично   3 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

3 - Частично 

8 1 P4 

 

8.1. При отговор „НЕ“ или „Частично“ на 8, моля, пояснете тук: 3 

 

 
Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова NAME 150 1 P4_1 
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9. На делото:  ПРИЧИНА за отлагане или недаване ход по същество на делото 

/ЗАПИШЕТЕ/ 

бе даден ход по същество 1  

не бе даден ход  по 

същество 

2  

бе отложено  3  

 

 

Тип променлива Допустими стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – бе даден ход по 

същество 

2 – не бе даден ход по 

същество 

3 – бе отложено 

30 1 P5 

Текстова TEXT 250 1 P5_1 

 

СТРАНИ: 

10. Явяват ли се гражданите в благоприличен и делови вид: Да Не 

10.1. в сградата на съда 1 2 
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10.2. по време на съдебното дело 1 2 

Ако отговорът на 10.2. е „не“, моля посочете конкретно ищец/жалбоподател, ответник, 

представляващия ищеца/жалбоподателя, представляващия ответника, вещо лице, други 

граждани/ 

 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P6_1 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P6_2 

Текстова TEXT 30 1 P6_2_2 

 

ПРОКУРОРЪТ/попълва се когато в производството задължително участва прокурор/: 

11. В производството участва ли прокурор? Да 1 Не 2 

 
Тип променлива Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P7 
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12. Прокурорът задава ли въпроси към участниците в 

процеса? 

Да 1 Не 2 

 
Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 - Да 

2 – Не 

2 1 P8 

 
13. При отговор „ДА“, моля 

отбележете към кои участници 

в процеса? 

Ищец/ 

Жалбоподател 

 

1 Свидетели 2 

Вещи лица 3 Ответник 4 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова променлива 1 – Ищец/ 

Жалбоподател 

2 – Свидетели 

3 – Вещи лица 

4 - Ответник 

20 1 P8_1 
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14. Моля, отбележете изявлението на прокурора относно основателността на жалбата  

Да се уважи 1 

Да се уважи частично 2 

Да се отхвърли 3 

 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да се уважи 

2 – Да се уважи 

частично 

3 – Да се отхвърли 

20 1 P9 

 

15. Прокурорът прави ли процесуални искания?: 

Да 1 Какви?/моля, запишете тук/ 

Не 2  
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Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P10 

Текстова TEXT 250 1 P10_1 

 
СЪДЪТ: 

16. Съдът осигури ли равнопоставеност на страните? Да 1 Не 2 

17. Съумя ли съдията да поддържа реда в залата? Да 1 Не 2 

18. Изпълни ли съдът задължението си да укаже на страните правата им? Да 1 Не 2 

19. Използва ли съдът правото си да дава указания и напътствия на страните? Да 1 Не 2 

20. Правени ли бяха коментари и изявления извън протокола 

/запишете какви/ 

Да 1 Не 2 

 

Тип променлива Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P11 
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Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P12 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P13 

Числова 

променлива 

1 – Да 

2 - Не 

2 1 P14 

Текстова   1 P15 

 

БЕЛЕЖКИ НА ГРАЖДАНСКИЯ НАБЛЮДАТЕЛ:  

Съдебни служители и длъжностни лица 

21. Моля, споделете по-важните си наблюдения върху поведението на: 

Съдията 

 

Касатор /негов представител/ 

 

Ответника по жалбата / негов представител/ 

 

Прокурора 

 

Протоколчика 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

 

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова TEXT 250 1 OP_JUDGE 

Текстова TEXT 250 1 OP_CASSATOR 

Текстова TEXT 250 1 OP_DEFENDANT 

Текстова TEXT 250 1 OP_PROSECUTOR 

Текстова TEXT 250 1 OP_PROTOCOL 

Текстова TEXT 250 1 OP_EXPERT 

 

Информация относно съдебното заседание 

Моля, опишете съдебното заседание, което наблюдавахте, като отбележите всички по-важни моменти, 

включително снемането на показанията на свидетелите и вещите лица. Ако се колебаете дали дадено 

наблюдение или събитие трябва да бъде отразено, моля, включете го. Подробната информация е от значение за 

успешната работа по наблюдението. 
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Тип 

променлива 

Допустими 

стойности:  

Максимален брой 

знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Текстова TEXT 250 1 P16 

 
РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО: 

22. Делото приключи:  /Запишете резюме на решението/ 

Жалбата бе уважена 1  

Жалбата бе частично уважена 2  

Жалбата бе отхвърлена 3  

Бе отложено за друго заседание /оставено без движение 4  

 
Тип 

променлива 

Допустими стойности:  

 

Максимален 

брой знаци 

Брой 

променливи  

Име на 

променливата 

Числова 

променлива 

1 – Жалбата бе уважена 

2 – Жалбата бе частично уважена 

3 – Жалбата бе отхвърлена 

4 – Бе отложено за друго  

заседание/ оставено без движение 

50 1 P17 

Текстова TEXT 250 1 P17_1 
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