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УВОД 

 

Сдружение „Младежки алианс - Варна“ има 

удоволствието да представи първата в страната методика за 

унифицирано прилагане на програмата „Гражданско наблюдение 

на съда“. 

Тя е разработена в рамките на проект „Партньорство 

между НПО и съд - за ефективност и граждански контрол в 

административното правораздаване“, реализиран с подкрепата на 

Оперативна програма „Добро управление“. 

Настоящата методика е многопластова иновация за 

подпомагане реформата в съдебната система, чрез създаване на 

действащ механизъм за взаимодействие между ключовите 

заинтересовани страни в процеса на осъществяване на 

граждански контрол върху съдилищата и по-активното 

включване на юрдическите лица с нестопанска цел и 

гражданското общество в процеса на разработването, 

наблюдението и оценката на стратегиите за реформа, 

включително и чрез насърчаване и развитие на алтернативни 

методи за решаване на правни спорове. 

 

2. Програма „Гражданско наблюдение на съда“ – 

възникване на идеята и приложението ѝ в България 

  

 Практиката за гражданско наблюдение на съда води 

началото си в България от реализирането на проект 

„Гражданският мониторинг и статистика на дела, свързани с 

домашното насилие, като инструменти за промяна”, реализиран 

през 2002-2003 година във Варненския районен и Варненския 

окръжен съд от Фондация “SOS – семейства в немилост”. 

Проектът е иницииран от адв. Елка Кръстева, която вече има 

опит в американската неправителствена организация 
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„Наблюдател“ - първоизточник на разработената методика за 

гражданско наблюдение на дела за домашно насилие, 

разглеждани в съдилищата в щата Минесота, САЩ. 

 Възникването на идеята за гражданско наблюдение 

води началото си от 70-те години на миналия век, като 

обществена инициатива в отговор на нетърпимостта на 

общността към насилието над жени и незадоволителните 

резултати при малкото случаи, в които потърпевшите дръзват 

да потърсят справедливост. В продължение на години 

неправителствени организации наблюдават съдебните процеси 

и влиянието им върху живота на жертвите на насилие- по време 

на делата и след това. Благодарение на тази инициатива са 

разработени и се прилагат инструменти, които подпомагат 

повишаването на ефективността в процеса на 

правораздаването, ангажираността на обществото към 

проблема, а и информираността му по отношение структурата 

и работата на съдебната система и правораздаването. 

 Докато в началото гражданското наблюдение е 

насочено единствено към дела с предмет насилието над жени, 

то успешността му и резултатите от приложението на 

методиката в щата Минесота го популяризират и към днешна 

дата тази практика се прилага в 37 щата, както и в много 

европейски страни, като гражданското наблюдение днес 

обхваща мониторинг по различни видове дела, статистически 

параметри, факти по експедитивността и ефективността на 

съдебните процедури, функциониране на съдебната 

администрация и др. 

 При стартирането на гражданското наблюдение на съда 

в България, екипът на адв. Елка Кръстева по проект 

“Гражданско наблюдение в съдилищата по дела, свързани с 

домашно насилие” използва работещата методология на 

американската неправителствена организация „Наблюдател” и 

я адаптира към особеностите на българската съдебна система. 
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 През 2004 г., с подкрепата на Институт “Отворено 

общество” София проектът разширява  обхвата си и към 

мрежата на неправителствените организации, които провеждат 

гражданско наблюдение на съда се присъединяват асоциация 

„Деметра” - Бургас, сдружение „Младежки алианс – Варна”, 

„Център на НПО в Разград” и фондация „Български център за 

джендър изследвания” - София. 

 В дейностите по проект „Гражданският мониторинг и 

статистика на дела, свързани с домашното насилие, като 

инструменти за промяна”, изпълняван от сдружение 

„Младежки алианс- Варна“ са наблюдавани 341 дела, от които 

проследени до приключването им – 190. Наблюдавани и 

анализирани са  прилагането на Семейния кодекс, Наказателния 

кодекс, Гражданско-процесуалния и Наказателно-

процесуалния кодекс и Закона за защита срещу домашното 

насилие (ЗЗДН), практиките в съдилищата по водене на 

съдебните процеси, тяхната ефективност и бързина, както и 

работата на съдиите и съдебната администрация. 

 Наблюденията на съдебните дела и процедури, по 

методиката, разработена през 2002-2003 година, продължава до 

2006 година, като се регистрират промените по съдебните дела, 

настъпили след приемането на Закона за защита срещу 

домашното насилие. 

 След приключване на проект “Гражданско наблюдение 

в съдилищата по дела, свързани с домашно насилие”, всяка от 

неправителствените организации, участвали в проекта, 

продължава с популяризирането на успешната практика и като 

резултат се формира Национална мрежа за гражданско 

наблюдение на съда, която обединява 20 неправителствени 

организации от цялата страна.  

 Въпреки доказаните позитиви, до унифицирана 

национална методика за прилагането на програмата не се стига. 

 Към днешна дата, множество неправителствени 
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организации правят опити за ефективен мониторинг на 

процесите на реформа в  българските съдилища, но фактори 

като специфика на региона на действие, капацитет на 

организацията, подготвеност на доброволците, натовареност на 

съда, степен на „отвореност“ на съответния съд към 

гражданите, различие в инструментите за събиране на данни, 

методика за обработка и анализ на данните и т.н., правят 

усилията и резултатите валидни само на териториите на 

действие на съответните неправителствени организации.  

 

3. Ролята на програмата като метод за участието на 

гражданите в процеса на правораздаване и контрол 

над ефективността му. 

 

Все повече от съдилищата в България полагат 

целенасочени усилия и търпят положителна промяна по 

отношение на политиките за прозрачност и „отваряне“ към 

обществото. Към днешна дата много от администрациите 

споделят добри практики в тази посока и трупат полезен опит в 

изграждането на партньорства с обществени организации. 

Като форма на такова взаимоподкрепящо 

сътрудничество, програмата „Гражданско наблюдение на 

съда“ предоставя пълния модел за успешно въвеждане и 

прилагане на граждански контрол върху работата на 

съдилищата, повишавайки нивото на доверие, чрез постигане 

на по-голяма прозрачност и отчетност на случващото се в 

съдебната система. 

Прилагането на програмата „Гражданско наблюдение 

на съда“ /ГНС/ съумява да отговори на няколко обществени и 

институционални нужди, като същевременно се явава и 

коректив, тъй като анализа от наблюденията формира не само 

проблемните области, но и подава възможните, благоприятни 

за обществото решения за положителна промяна. 
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Програмата „Гражданско наблюдение на съда“ има и 

висока информационна и образователна стойност, тъй като 

всеки от гражданите-наблюдатели получава набор от знания за 

структурата и функциите на съдебната ни система, правилата и 

етичните норми, наложени в съдилищата, естеството и 

сложността на правораздаването при решения, касаещи важни 

обществени проблеми. Познаването на всеки от тези аспекти на 

съдебната система неминуемо ще повиши както гражданските 

компетенции на участниците в процеса, така и доверието към 

правораздаващите институции. 

Докато официалните статистически данни на 

съдилищата дават информация относно брой, видове дела, 

продължителност, начин на приключване, причини за забавяне 

или прекратяване, то програмата „ГНС“ предлага натрупване и 

анализ на показатели, които не са обект на официалната 

статистика. Резултатите от анализирането на тези данни 

формират своеобразна независима обективна обратна връзка 

за практиките в партниращите съдилища и то в аспекти от 

дейността им, които не са обект на наблюдения, оценка или 

коментар от никоя друга институция. 

 

4. За кого е полезна програмата „Гражданско 

наблюдение на съда“? 

 

 Програмата „Гражданско наблюдение на съда“ носи 

ползи както за всеки от преките участници в прилагането ѝ, така 

и за широк кръг индивиди. 

 Като обект на осъществяване на наблюдението, 

съдилищата ще придобият най-обстойните ползи от 

приложението на програмата.  

 В резултат на дейностите по програмата съдилищата: 

 ще повишат степента си на откритост и отвореност към 
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общността; 

 ще изградят партньорство с обществени организации, 

които могат да прераснат във взаимополезни бъдещи 

дейности в полза на обществото; 

 ще имат възможност да представят спецификата и 

естеството на работата на съда по начин, който да 

обясни на широката общественост сложността при 

всеки правораздавателен акт по дела от обществена 

значимост; 

 ще получат независима обективна обратна връзка за 

аспекти на дейността си, които до този момент не са 

били обект на наблюдение или обследване; 

 ще получат анализ на актуалното състояние по 

наблюдаваните параметри, който ще им предостави 

опорни точки при създаването на стратегиите по 

реформиране и повишаване на прозрачността и 

ефективността; 

 ще имат възможност чрез приложението на програмата 

„Гражданско наблюдение на съда“ да изграждат и 

повишават ежедневно доверието на обществото в 

съдебната система; 

 ръководителите на съдилищата ще получат както 

„снимка“ на актуалното състояние на функциониране 

на администрацията (по съответните показатели за 

наблюдение), така и предложения за подобряване 

работата в  проблемните области (при регистрирани 

такива). 

В резултат на дейностите по програмата гражданското 

общество: 

 ще се запознае със спецификата и естеството на 

работата на магистратите; 

 ще може да осъществява пряко наблюдение на различни 
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аспекти от дейността на съдилищата; 

 ще има възможност да даде предложения за конкретни 

промени в системата, които да са благоприятни за 

общността; 

 ще допринесе за повишаване на прозрачността при 

осъществяване на процеса по прилагането на законите; 

 ще разбере принципите на действие на съдилищата при 

разглеждане на дела с общественна значимост. 

В резултат на дейностите по програмата неправителствената 

организация/НПО/- изпълнител: 

 ще развие капацитет за работа със структури на 

съдебната власт; 

 ще изгради доброволческа мрежа от наблюдатели с 

повишени компетентности по отношение 

функционирането на съдебната система в България; 

 ще участва активно в процесите на разработване, 

наблюдение и оценка на стратегиите за реформа на 

съдебната система;  

 ще придобие капацитет да работи в посока насърчаване 

на гражданите към използване на алтернативни методи 

за решаване на правни спорове. 

 

5. Стъпки за въвеждане на програмата за гражданско 

наблюдение на съда 

 

 Като представител на гражданското общество, НПО 

следва да е активната страна при въвеждането на програмата 

„Гражданско наблюдение на съда“. 

 В следващите стъпки, в хронологичен ред са 

представени както действията, които следва да се предприемат 

от партниращите си организации, така и съдържателната страна 

при прилагането на процедурите и практиките. 
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5.1. Съгласуване на програмата за гражданско 

наблюдение между НПО и съдилищата 

  

 За да бъде реализирана ефективно програмата, е 

необходимо предварителна работа и изграждане на точни и ясни 

правила на взаимодействие между водещото НПО/ изпълнител 

на програмата/ и съда, на чиято територия ще се осъществява 

наблюдението. 

 Какво трябва да направи НПО, за да стартира 

програмата? 

 Среща с председателя на съда, на която: 

 да представи резюме на програмата и пълния пакет 

документация по нея, включително формулярите, които 

ще се използват; 

 да предложи времевата рамка за осъществяването на 

гражданския мониторинг; 

 да представи определения от НПО координатор; 

 да предложи начини за обмен на информация между 

съда и НПО; 

 да уведоми председателя на съда за отличителните 

белези на наблюдателите, задълженията и правата им по 

време на наблюдението. 

  

5.2. Осигуряване на капацитет на НПО за прилагане 

на програмата за гражданско наблюдение на съда 

 

 След договаряне на времевата рамка, начините за 

обмяна на информация и конкретните действия, координаторът 

следва да поеме и пряката работа по организиране на дейностите 

с доброволците, да планира и съблюдава спазването на 

графиците за наблюдение, правилата на поведение, коректността 



                                           

14 
 

по отразяване на данните от наблюденията и т.н. 

 Координаторът следва да е лицето, което да проведе 

мониторинг на целия процес за подбор и обучение на 

наблюдателите. Личните впечатления на координатора от 

поведението на кандидат-наблюдателите по време на 

обучението им ще са от полза за стриктното прилагане на 

методиката и гаранция за качествен граждански мониторинг.  

 Важно е да се отбележи, че в процеса на осъществяване 

на мониторинг, координаторът от НПО следва да получава 

обратна връзка за дейността на всеки от наблюдателите и при 

нужда да отправя забележки или да коригира действията му, ако 

те са в противовес с договорените правила и норми. 

 

5.2.1.  Процедура за подбор на граждански 

наблюдатели и ангажирането им в 

програмата 

 

 Залегналите в програмата идеи предполагат широк 

достъп на кандидат-наблюдатели. Като първични изисквания, 

методиката поставя минимални ограничения, което от една 

страна ще гарантира по-близък обобщен образ на наблюдателите 

до общоприетия обществения профил, а от друга страна ще 

подпомогне по-бързото изграждане на организационен 

капацитет за реализиране на програмата. 

 Набиране на кандидати за граждански наблюдатели 

 При стартиране на процедурата по набиране на 

кандидати за граждански наблюдатели, следва да се използват 

всички комуникационни канали, за да се гарантира, че 

информацията за инициативата ще достигне до възможно най-

голям брой граждани, а кандидатите ще са достатъчно 

представителна извадка, според профила на общността в района 

на действие на съда. 

 Като най-често използвани подходи са: 
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 Обяви в местната преса 

 Съобщения на обществени места 

 Съобщения в мрежи от НПО 

 Обяви в интернет страниците (включително профили в 

социалните мрежи), както на водещото НПО, така и на 

партньорски организации 

 Лични срещи и контакти 

 

Минимални изисквания към кандидатите за 

наблюдатели 

1. Средно образование   

2. Чисто съдебно минало 

3. Да не са страна по неприключило производство 

 

 Документи при кандидатстване за граждански 

наблюдател 

1. Заявление за участие (Приложение 1) 

2. Диплом за завършено средно образование 

3. Свидетелство за съдимост 

4. Автобиография 

 

 Документи при сключване на договор за 

граждански наблюдател по програма „Гражданско 

наблюдение на съда“ 

 

 След успешно преминаване на първично обучение за 

граждански наблюдател, отношенията между доброволеца и 

водещото НПО следва да се официализират чрез: 

 Сключване на договор за доброволен труд по програма 

„Гражданско наблюдение на съда“, включително 

длъжностна характеристика. (Приложение 2) 
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 Подписване на декларация за приемане на Етичен кодекс 

на гражданския наблюдател. (Приложение 3) 

 

5.2.2. Профил на гражданския наблюдател – 

права и задължения 

 

 Доброволците, след преминато обучение придобиват 

статут на граждански наблюдатели, които имат следните 

задължения: 

 да придобият необходимите знания и умения за 

осъществяване на дейностите като граждански 

наблюдатели; 

 да познават и спазват правилата за вътрешния ред в 

съдилищата; 

 да познават и спазват етичните норми на поведение при 

посещение в съдебната администрация; 

 да познават етичните норми за поведение на 

българските магистрати и съдебни служители; 

 да спазват утвърдения от координатора на НПО график 

за осъществяване на граждански мониторинг; 

 да носят отличителните знаци на граждански 

наблюдател – бадж и червена папка; 

 да присъстват на откритите заседания по 

наблюдаваните съдебни дела; 

 да осъществяват мониторинг върху дейността на 

съдилищата;  

 да попълват по време на наблюденията Карта за 

гражданско наблюдение; (първоинстанционно, 

второинстанционно или касационно произвадство); 

 да участват в работните срещи за планиране и отчитане 

на дейностите на гражданските наблюдатели; 

 да подават на координатора информация относно 
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възникнали трудности при провеждане на 

гражданското наблюдение; 

 да подават на координатора информация за възникнали 

нужди от основни, опреснителни и/или периодични 

обучения; 

 да участват в срещи/дискусии при обсъждането на 

резултатите от гражданския мониторинг. 

              В качеството си на граждански наблюдатели, 

доброволците имат следните права: 

 да участват в опреснителни и/или периодични 

обучения; 

 да бъдат допускани в съдебните зали при спазване на 

правилата за достъп до съд;  

 да бъдат стимулирани за отговорното и качествено 

изпълнение на задълженията си като граждански 

наблюдатели, чрез обявяване на постиженията им в 

бюлетина „Гражански наблюдател“, осигуряване на 

участие в обществени форуми за представяне на 

програмата, достъп до обучения и др.;  

 да получават подкрепа при планиране, провеждане и 

отчитане на дейностите като граждански наблюдатели; 

 да получат пълния пакет документи за осъществяване 

на дейностите като граждански наблюдатели- 

обучителен сет в помощ на гражданския наблюдател 

/наръчник/, кратък речник на гражданския наблюдател 

(Приложение 8), карти за наблюдение, график и др. 

 

5.2.3.  Обучение на гражданските наблюдатели 

  

 За да придобият необходимите знания и умения, както 

и увереност в ролята си на граждански наблюдатели, 

доброволците следва да преминат начално обучение, не по-
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малко от 24 учебни часа (тридневно), включващо следните 

задължителни модули и препоръчителен брой часове: 

Модул 

Часове 

 

Теми 

 

Първи модул 

 

2 ч. 

Гражданското наблюдение на съда - цели, 

задачи. Програма «Гражданско 

наблюдение на съда». 

Втори модул 

 

 

4 ч. 

Структура на съдебната система. 

Принципи на работа на съда. Роли на 

участниците в процеса на правораздаване.  

Трети модул 

 

2 ч. 

Етични норми, правила и поведение в 

съдебната администрация и съдебната 

зала. 

Четвърти  

модул 

4 ч. 

Технология на провеждане на 

гражданското наблюдение на съда - 

принципи на наблюдението и описание на 

процедурите. 

Пети модул 

 

 

4 ч. 

Параметри на наблюдението. Карта за 

гражданско наблюдение на съда. 

Показатели. Формуляри на гражданския 

наблюдател. 

Шести модул 

 

 

8 ч. 

Практически курс (за предпочитане в 

съответната съдебна администрация).  

Конфериране по прилагането на 

инструментите за гражданско 

наблюдение. 

    

              Доброволците, могат да се включат в програмата като 

наблюдатели и да подпишат договор само след преминаване на 

начално обучение. 
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5.2.4. Етичен кодекс на гражданския 

наблюдател 

               Въпреки, че принципите и правилата за етично 

поведение са част от началното обучение на гражданските 

наблюдатели, препоръчително е същите да бъдат запознати с 

Етичния кодекс срещу подпис и да разполагат с екземпляр или 

да им се осигури достъп до текстовете му (на интернет 

страницата на НПО).  

                Водещото НПО може да допълва, съкращава и/или 

изменя Етичния кодекс спрямо целевата група, но и в 

съответствие с общочовешките, европейските и национални 

норми за поведение и отношения.    

 

5.3. Технология за прилагане на програмата за 

гражданско наблюдение на съда 

  

 След успешно преминатите стъпки, описани в т. 5 от 

настоящата методика за прилагане на Програма „Гражданско 

наблюдение на съда“, следва да се пристъпи към процеса на 

наблюдение на съответната съдебна структура.  

 Всеки от гражданските наблюдатели следва да разполага 

с графика на делата, които са му възложени (за които е поел 

ангажимент), да има осигурена връзка както с координатора от 

НПО, така и да е информиран за лицето, определено от съда за 

връзка с наблюдателите. 

 Подходящо е да се осигури и кратък Наръчник на 

наблюдателя, който да е изготвен специално за прилагането на 

програмата в определения орган на съдебнтаа власт. 

 Препоръчително съдържание на наръчника: 

1. Необходими документи на гражданския наблюдател – 

лични документи, отличителни знаци (бадж и червена 

папка) и служебни формуляри. 
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2. Адрес на наблюдавания съд. Комуникации: обществен 

транспорт до района на съда, официална интернет 

страница, телефон, GPS координати и др. 

3. Органограма на наблюдавания съд.  

4. Пропускателен режим в съдилищата – процедура за 

проверка и списък на забранените вещи за внасяне в 

сградата и съдебните зали, дрескод. 

5. Разположение на съдебните зали в сградата на съда. 

6. Съдебната зала – разположение на съдебните служители, 

длъжностните лица, страните по делото и местата, 

където е възможно да стоят наблюдателите. 

 

5.3.1. Дефиниране на параметрите на 

наблюдение 

  

 Всяка карта (виж Приложения 4 и 5) съдържа 

параметри, условно разделени в следните групи: 

1. Обща информация по делото 

2. Физическа среда в съдилищата 

3. Институционална среда и етични норми 

4. Активност на страните по делото 

5. Поведенчески проявления на съдебните служители и 

длъжностните лица 

6. Резултат по наблюдаваното дело 

 В зависимост от конкретните цели на наблюдението по 

програмата „Гражданско наблюдение на съда“, в разделите могат да 

се добавят/променят зададените параметри. Приложените карти в 

настоящата методика са адаптирани за наблюдение на дела от 

обществен интерес в Административен съд. 

1.  Данните от първата група показатели „Обща 

информация по делото“ са със статистическа стойност. 

Същите са полезни при окончателния анализ, както и при 

наблюдаването на проблем или повтарящи се явления 
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при действията на определен състав/съдия/служител - 

като инструмент за идентифициране. 

2. Втората група показатели „Физическа среда в 

съдилищата“ имат за цел да регистрират достъпността и 

адаптирането на сградния фонд, както и необходимите 

технически приспособления към нуждите на гражданите. 

Резултатите от наблюденията по тази група показатели 

биха дали информация от типа: Доколко ясно се обявява 

информацията за предстоящите дела? Достатъчно добре 

ли е озвучена залата? и т.н. При анализа на тези данни 

могат да бъдат изведени ясни и точни препоръки по 

адаптирането на физическата среда към нуждите на 

гражданите, с оглед осигуряване действието на 

генералната превенция. 

3. В група „Институционална среда и етични норми“ следва 

да се наблюдават наличието или отсъствието на 

благоприличен и делови вид на присъстващите, както и 

толерантното отношение на всички участници в процеса. 

4. Показателите от група „Активност на страните по 

делото“ поставят във фокус на наблюдението както 

предварителната подготовка за делото на страните, така 

и възможната липса на ангажираност при защитаването 

на обществените интереси от страна на прокурорите. 

5. В група „Поведенчески проявления на съдебните 

служители и длъжностните лица“ показателите дават 

информация относно осигуряването на 

равнопоставеност на страните, изпълнение на 

задълженията за указване на правата, даване на указания 

и напътствия към страните, поддържане на реда в залата 

и др.  

6. Показателите в раздел „Резултат по наблюдаваното дело“ 

са със статистическа стойност. 
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5.3.2. Процес на наблюдение и въвеждане на 

първични данни от доброволците 

  

 В изпълнение на поетите ангажименти и при спазване на 

реда в съдебната зала, гражданският наблюдател следва да 

попълва карта за всяко от наблюдаваните дела. Част от 

показателите могат да се попълват паралелно с хода на 

събитията в залата, а част от информацията изисква преглеждане 

на записките и формулиране на впечатления след приключване 

на заседанието. 

 В интерес на оперативността е водещата организация 

(НПО) 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 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. 

 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. 

 

5.4. Обратна връзка в процеса на прилагане на 

програмата  „Гражданско наблюдение на съда“ 

 

 Задължителен елемент при провеждането на програмата 

„Гражданско наблюдение на съда“ е качествената и навременна 
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обратна връзка между наблюдавания съд и НПО-изпълнител на 

програмата. За да се постигнат заложените цели, е необходимо 

да се даде възможност за обсъждане на текущите данни и 

резултати както от двете страни, ангажирани с програмата, така 

и от широката общественост.  

 Комбинирането на различни форми и периоди на обратна 

връзка зависи от договореното между двете пряко свързани с 

прилагането на Програмата страни, но като успешно доказал се 

модел на взаимодействие в тази посока, настоящата методика 

предполага планиране и осъществяване на: 

- периодични срещи на координаторите, а при 

необходимост и в по-широк кръг от ангажирани лица; 

- ежемесечно представяне на докладите от статистиката 

(при положение, че не е налична онлайн версия), с 

възможност за коментиране на текущите резултати; 

- кампании  - разяснителни по определен аспект от дейността 

на съда или т.нар. „отворени врати“; 

- обучения - успешно прилаган елемент на обратна връзка, 

който в същото време е и гаранция за правилното прилагане 

на инструментите за наблюдение, е участието на съдии от 

наблюдавания съд в обучителните сесии на гражданските 

наблюдатели. Прилагането на този подход дава възможност 

наблюдателите да получат знания от експертите по 

прилагането на законодателството, да се запознаят със 

спецификите на функциониране на съдилищата и 

практикуването на професиите в органите на съдебна власт, 

а от друга страна, съдиите-обучители ще придобият 

представа кои от аспектите на техните функции са най-

непознати и/или най-неразбрани от гражданското общество.  

Възможностите, които произлизат от предварителните 

срещи между съдиите и обучаваните за наблюдатели граждани, 

сами по себе си са ориентир за това доколко правораздаването е 
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познато и разбираемо за широката общественост. Още на този 

етап от прилагане на програмата, става ясно какви следва да са 

първите стъпки по „отварянето“ на съда към гражданите и какви 

разяснителни кампании могат да се проведат. 

- бюлетин на гражданския наблюдател – издаването на 

бюлетина е както елемент на обратна ежемесечна връзка, 

така и средство за разпространение на резултатите от 

прилагането на програмата на всеки от етапите ѝ. 

Периодичността и съдържанието на бюлетина е желателно 

да отразяват нуждите и спецификата в различните области на 

правораздаване и следва да съдържа най-малко / заглавията 

на рубриките са примерни/: 

o кратък обзор на наблюдаваните през месеца дела; 

o синтезирани статистически данни за изминалия 

период (месец); 

o синтезирани статистически данни от началото на 

прилагане на програмата, до момента на издаване на 

бюлетина (след втория месец на издаване на бюлетина); 

o рубрика за коментар на гражданския наблюдател – 

мнения и коментари по процеса на прилагане на 

законодателството, по дейността на различните 

участници в процеса на правораздаване, по 

функционирането на администрацията и т.н.; 

o рубрика за дискусии – обзор на различните гледни точки 

и мнения по дела от обществен интерес, които са били 

обект на гражданско наблюдение; 

o гражданска оценка – възможност за изготвяне на 

„рейтинг“ скáла на съдиите, прокурорите и служителите 

от съда, според резултатите от картите за гражданските 

наблюдения; 

o  „В служба на обществото“ – рубрика, в която се 

представя кратък профил на гражданския наблюдател, 



                                           

25 
 

който е положил най-много доброволен труд за месеца и 

е извършил всеотдайно и качествено задълженията си. 

o „Имат думата експертите“ – рубрика, в която 

представители от наблюдавания съд или експерти-

юристи дават разяснения по прилагането на правото по 

конкретно дело и/или по общозначими казуси. 

 

6. Гражданско наблюдение на Административните 

съдилища 

 

6.1. Кратко въведение в административното 

производство 

 

Административните производства започват по искане 

на заинтересовано лице или на прокурора в определените от 

закона случаи. 

Административните съдилища са длъжни да разгледат 

и разрешат, съобразно закона, всяко подадено до тях искане в 

разумен срок. 

Административният съд разглежда административни 

дела в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено 

друго. Делата, образувани по контрол на актовете на районен съд, 

се разглеждат в състав от трима съдии. 

В производството пред административния съд 

участва прокурор от административния отдел на съответната 

окръжна прокуратура в случаите, предвидени със закон. 

   

Подсъдност 

На  административните съдилища са подсъдни всички 

административни дела с изключение на тези, които са подсъдни 

на Върховния административен съд. 

Административните съдилища разглеждат всички дела по 

искания за: 
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 издаване, изменение, отмяна или обявяване на 

нищожност на административни актове; 

 обявяване на 

нищожност или унищожаване на споразумения по Администрат

ивно- процесуалния кодекс; 

 защита срещу неоснователни действия и бездействия 

на администрацията; 

 защита срещу незаконно принудително изпълнение; 

 обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, 

действия и бездействия на административни органи и 

длъжностни лица; 

 обезщетения за вреди от принудително изпълнение; 

 обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на 

решения, постановени от административните съдилища; 

 установяване неистинността на административни 

актове. 

Делата се разглеждат от Административния съд, в района 

на който е седалището на органа, издал оспорения 

административен акт, а когато то е в чужбина – делото се 

разглежда от Административен съд – град София. 

Исковете за обезщетения могат да бъдат предявени и пред 

съда по адреса или седалището на жалбоподателя. 

 

6.2. Структура на административните съдилища и 

разпределение на делата 

 

Структурата на съдебната администрация на 

административните съдилища е определена в  Правилника  за  

администрацията  в  съдилищата,  приет  с решение на Пленума 

на  Висшия съдебен съвет по протокол №25 от 03.08.2017г., 

обнародван в Държавен вестник, бр. 68 от 22.08.2017г., като 

същият е приложим и за всички други видове съдилища в 
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органите на съдебната власт – районните, окръжните, военните, 

специализираният наказателен съд, апелативният специализиран 

наказателен съд и апелативните съдилища. 

Разпределението на делата се извършва на принципа на 

случайния подбор, чрез електронно разпределение, съобразно 

поредността на постъпването им по материя и видове дела и 

съобразена с процесуалните срокове, изискващи незабавно 

произнасяне, при спазване на ЕДИННА МЕТОДИКА по 

приложението на принципа за случайно разпределение на делата 

в районните, окръжните, административните, военните, 

апелативните и специализираните съдилища (приета с Решение 

на ВСС по протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и 

актуализирана с Решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 

г..; изм. с решение на СК на ВСС по Протокол № 1/10.01.2017г.; 

изм. с решение на СК на ВСС по Протокол № 9/13.03.2018г.) и 

Вътрешните правила, утвърдени от председателя на съда. 

За случайното разпределение на делата се използва  

Централизирана  система  за  разпределение  на  делата (ЦСРД),  

в изпълнение на решение на ВСС по протокол №23 от 

07.05.2015г., т. 33.2 и решение взето с протокол №37 от 

заседание на Комисия по професионална квалификация,  

информационни  технологии  и  статистика  при  Висш  съдебен 

съвет,  проведено  на  29.09.2015  г.,  т.  10.2,  считано  от  

01.10.2015г.  ЦСРД осигурява прозрачността на разпределението 

на делата, като позволява всяко дело да се провери  по вид, 

докладчик, натовареност и лице извършило случайното 

разпределение.  В  това  число:  как  е  разпределено  (по  случаен  

избор,  по дежурство, на определен съдия, кои съдии не участват 

в избора и повторно разпределение по вече разпределено дело) и 

дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. 

 

 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/metodika-random-2018.pdf


                                           

28 
 

6.3. Система на движение на първоинстанционните дела 

в структурата на административните съдилища 

 

1.  Постъпване на преписките в съда. 

Преписките постъпват в регистратурата на 

Административен съд – Варна. Съдебните деловодители от 

служба „Регистратура“ вписват жалбата/исковата молба във 

входящия дневник и поставят входящ номер върху същата. 

2.  Образуване на дело. 

Постъпилите преписки за деня се предават най – късно на 

следващия ден от постъпването им с поставения входящ номер 

на документите по реда на тяхното постъпване  на  председателя  

или  определения  със  заповед  заместник  - председател за 

разпределяне по съдии - докладчици чрез програмата за случаен 

избор на разпределение на делата Централизирана система за 

разпределение на делата (ЦСРД). 

3.  Връщане на образуваното дело в служба „Съдебно 

деловодство“. 

      След  разпределянето  на  съдия-докладчик,  съдебният  

деловодител  на съответния състав окомплектова образуваните и 

разпределени входящи документи. Той поставя в папки по 

образец книжата по образуваните дела, като отбелязва върху тях 

всички реквизити визирани в чл. 82, ал. 2 от Правилника за 

администрацията  в  съдилищата (ПАС).   Прилага   към   

образуваните   дела протокола  за  случайното  разпределение.  

Вписва  новообразуваните  дела  в описната книга най-късно на 

следващия работен ден след предаването им в деловодството. В 

деня на вписването или най-късно на следващия ден делото се 

докладва на определения съдия-докладчик. 

4.  Предаване на делото на съдията-докладчик. 

Съдията-докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от 

два месеца от постъпването на жалбата в съда. Когато жалбата 

не отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 1 и чл. 151 от АПК, 
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съдията-докладчик я оставя без движение с разпореждане 

оспорващият да отстрани нередовностите. 

5.  Връщане  на  делото  от  съдията-докладчик  в  служба  

„Съдебно деловодство“. 

Съдебният деловодител на състава изпълнява 

разпорежданията на съдията-докладчик, като му докладва всички 

постъпващи съдебни книжа по делото. 

6.  Подготовка за открито съдебно заседание. 

Съдебният деловодител предава делото на съдебния 

секретар. Съдебният секретар изпълнява дейности по подготовка 

на делата за разглеждане в открито съдебно заседание. 

7.  Открито съдебно заседание. 

По  време  на  откритото  съдебно  заседание  съдебният  

секретар  съставя съдебните  протоколи  под  диктовката  на  

съдията-докладчик  и  съобразно изискванията  на  

процесуалните  закони.  Всички  процесуални  действия  на 

страните и съда, извършени в съдебно заседание, независимо от 

това дали то е било публично или при закрити врати, се 

удостоверяват в съдебния протокол. След изготвяне на 

протокола съдебният секретар го подписва и предоставя за 

подпис на съдията-докладчик. 

Обявените за решаване дела предава на съдията-докладчик, 

а прекратените, спрени и отложени дела – на съответния 

деловодител на състава. 

8.  Изготвяне на решение по делото от съдията-докладчик. 

След  изготвяне  на  решението,  съдията-докладчик  

предава  делото  на съдебния секретар за предприемане на 

действия по вписване на съдебния акт в деловодната система и 

за съобщаването му на страните по делото. Съдебният секретар 

връща делото на съдебния деловодител на състава. В случай на 

постъпили жалба или протест съдебният деловодител, след 

разпореждане на съдията-докладчик,  изпраща  същите  на  

Върховен  административен  съд  на Република България, ведно 
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с делото. 

9.  Предаване на делото в служба „Архив“. 

Съдебният  архивар  приема  за  архивиране  свършеното  дело  

от  служба „Съдебно деловодство”. На всяко архивно дело 

поставя архивен номер и номер на  връзката,  генерирани  от  

автоматизираната  деловодна  програма  САС „Съдебно 

деловодство”. 

 

7.  Механизъм за наблюдение  на дела в административен съд 

 

7.1. Дела от обществен интерес 

 

 Като дела от обществен интерес винаги се идентифицират 

следните дела:  

а) дела, свързани с обществено значими обекти, проекти или по 

теми с очертало се обществено внимание;  

б) дела по оспорване на подзаконови нормативни актове;  

в) изборни дела;  

г) преюдициални запитвания.  

        Всяко едно дело, в зависимост дали се констатира някоя от 

гореизложените характеристики, може да бъде определено като 

дело с обществен интерес. Тъй като не могат предварително и 

задължително конкретни родове дела по закон или член да бъдат 

оповестени като дела от обществен интерес, преди да стартира 

програмата в конкретния съд НПО-то, което ще провежда 

мониторинг е необходимо да определи обхвата на наблюдение и 

да посочи конкретен род дела, които ще бъдат наблюдавани. 

Тази информация следва да бъде предоставена и на съда в 

предварителната среща. 

 

7.2. Касационни административни дела- особености при 

наблюдението 

          Принципът на  процедиране на делото, образувано по 
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постъпила касационна жалба е същият, както при 

първоинстанционните дела. Особеностите на тези производства 

са регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс, с 

който гражданският наблюдател трябва да се е запознал 

предварително. Когато наблюдението е върху касационно 

производство, в картата за наблюдение той трябва да отбележи 

дали заседанието е протекло по установения ред, а именно: 

- Делото гледа ли се от тричленен състав от съдии; 

- Присъства ли прокурор на заседанието; 

- Заседанието започва ли в предварително обявения час или 

има закъснение. Съответно, във втория случай какво е 

закъснението и станала ли е ясна причината за него; 

- Страните в касационното производство представлявани ли 

са от представители по пълномощие, съответно адвокати 

или други лица, които могат да ги представляват по закон; 

- Предоставена ли е възможност на страните да заявят 

становищата си; 

- В какъв срок е приключило заседанието; 

- Председателят на състава допуска ли да се нарушава редът 

по време на заседание, съответно какви мерки предприема 

за овладяване.  

 

7.3. Съставяне на график на наблюденията и календар на 

доброволеца- наблюдател 

 

           Координаторът на програмата съставя списък на родовете 

дела, които ще бъдат наблюдавани, като ги изброява по закон 

и/или конкретен член от този закон. След изготвянето на този 

списък, координаторът влиза в базата–данни за висящи и 

приключени дела на съответния наблюдаван съд, която е 

налична онлайн на адрес http://legalacts.justice.bg/. От тази база 

данни той извлича нужната за наблюдението информация за 

http://legalacts.justice.bg/
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делата по определения вече списък и съставя месечен график на 

наблюдаваните дела. (Приложение 6) 

           На база на този график към доброволците-наблюдатели се 

разпределят и делата за наблюдение. За целта се провежда 

работна среща между координатора на програмата и 

гражданските наблюдатели, които са заявили желание за участие 

в програмата през съответния месец. Съобразно заявената от тях 

принципна месечна заетост, възможностите им за конкретно 

участие в определените дни и наличните дела се съставя 

индивидуален график на доброволеца-наблюдател, като данните 

от него се пренасят от координатора в съставения от него 

месечен график за наблюденията. (Приложение 7) 

 

           Информацията в секция „Решение по делото“ от картата 

за наблюдение се извлича от същата база данни, като 

наблюдателите имат задължение да следят за публикуването на 

решението по делото и отбележат конкретния резултат от 

разглеждането на жалбата. Едва след приключване на делото с 

решение и попълване на тази секция, наблюдателите предават 

картата за наблюдение на координатора за обобщаване на 

резултатите и оформяне на статистиката. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                     

Приложение 1  

Заявление за участие в рограма „Гражданско наблюдение на 

съда“ 

До председателя на УС/ изп. директор 

На......................................................... 

/ пълно наименование на НПО/ 

Гр.............................................. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от.......................................................................... 

/ име, презиме, фамилия/ 

Възраст.............................. 

Адрес:......................................................................... 

             Телефон:.................................................................... 

Ел. Поща:.................................................................... 

 

Уважаеми г-н/ г-жо председател на УС/ изп. директор, 

 Заявявам желанието си да се включа като доброволец- 

наблюдател в програма „Гражданско наблюдение на съда“, 

изпълнявана от представляваната от Вас организация. 

 Желая да наблюдавам дела в района на действие на 

Районен/ Окръжен/ Апелативен/ Административен съд 

/желаното се подчертава/ гр............................................ 

 Желая да предоставя ............ часа доброволен труд 

седмично/ месечно /желаното се подчертава/. 

 Декларирам, че: 

1. Познавам и приемам Етичния кодекс на гражданския 

наблюдател по програма „Гражданско наблюдение на 

съда“. 

2. Имам завършено средно/ висше образование /подчертава 
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се по-високата завършена степен на образование. 

3. Не съм осъждан/а/ с влязла в сила присъда и не съм 

страна по висящо дело.  

За деклариране на неверни данни и произтекли от това вредни 

последици за сдружение/ фондация 

................................................................................ или трети лица 

нося отговорност по реда на ЗЗД. 

 

Дата .........................                         С уважение:................ 

гр....................                                                       /подпис/  

 

 

Приложение 2 

Договор за доброволен труд по програма „Гражданско 

наблюдение на съда“ 

Д О Г О В О Р 

Днес,...........................г. в гр. .................. между: 

1. .................................................................................. 

/наименование на НПО/ , ЕИК......................................., адрес на 

управление...............................................представлявано от 

............................................................., в качеството му на 

председател на УС/ изп. директор, с адрес: 

тел:................................., ел.поща........................................., 

наричано за краткост НПО и 

2........................................................ /име, презиме, 

фамилия на лицето/, роден/а на......................., с адрес: 

.................................................................., тел:........................, 

ел.поща........................................., наричан/а/ за краткост 

ДОБРОВОЛЕЦ 

се сключи настоящият договор за следното: 

1.Страните обединяват своите знания, усилия и труд за 

качествено и в срок изпълнение на програма „ГРАЖДАНСКО 

НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА“. 
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ДОБРОВОЛЕЦЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА: 

2. Да се представя като граждански наблюдател по 

програмата в случай, че бъде запитан от съдия, служителите в 

съда или гражданите в какво качество присъства в залата. 

3. Да наблюдава съдебните заседания безпристрастно и да 

отразява наблюденията си в предоставените му карти (физически 

формуляри или с онлайн достъп). 

4. По време на наблюденията да остане обективен, 

дискретен, да засвидетелства уважение към съда, участниците в 

процеса и обществото. 

5. Да съблюдава конфиденциалност в случай, че по време 

на наблюденията или изследванията му станат известни данни от 

личен характер за участниците в процеса или данни, 

представляващи служебна тайна. 

6. Да не коментира пред представители на медии, в 

електронни издания или социални мрежи, съдебни служители 

или граждани, данни или информация, станали му известни в 

процеса на наблюдение на делата или по повод работата му към 

НПО. 

7. Да се въздържа от разговори, четене на литература или 

преса или други неприсъщи за съдебната зала дейности, освен 

попълване на картите. 

8. Да не внася храна, напитки или оръжие в съдебната 

зала. 

9. Да не реагира звучно или видимо/ с коментарии или 

гримаси/ на това, което наблюдава в съдебната зала. 

10. Да не влиза в контакт с участниците в процеса или 

гражданите в съдебната зала. 

11. Да изключва мобилния си телефон преди влизане в 

съдебната зала, както и да не осъществява звукозаписи или друго 

възпроизвеждане на информацията, станала му известна по време 
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на заседание или в сградата на съответния съдебен орган на 

телефонен, магнитен или друг носител на информация. 

12. Да спазва реда в залата и всички съдебни правила и 

процедури, както и разпорежданията на съдията. 

13. Да се явява навреме в съдебната зала, в подходящо 

облекло, с червен клипборд, предварително разпечатани за 

попълване статистически карти и обозначителна значка. 

14. Да спазва предварително определения график за 

наблюдение и да се обажда предварително на определеното за 

координатор лице от НПО, в случай на основателна причина за 

отсъствие. 

15. Да попълва точно, вярно и четливо картите. 

16. Да попълва и предава в НПО, в определените срокове: 

анкетни карти, календари на доброволеца и др. изискуеми от 

НПО документи. 

17. Да участва в организираните от НПО обучения, срещи 

и др.  

18. Да спазва Етичния кодекс на доброволеца-

наблюдател.  

НПО СЕ ЗАДЪЛЖАВА: 

18. Да осигури на  ДОБРОВОЛЕЦА комплект материали 

за изпълнението на програмата. 

19. Да оказва съдействие на ДОБРОВОЛЕЦА при 

изпълнение на задълженията му по програмата по всяко време на 

работния ден. 

20. Да кани ДОБРОВОЛЕЦА на всички мероприятия по 

програмата, като включва името му в състава на екипа, работещ 

по програмата. 

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра-по един за 

всяка срана. 

 

ДОБРОВОЛЕЦ:          за НПО: 
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Приложение 3 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

на гражданския наблюдател 

 

Гражданското наблюдение отговаря на нуждите на 

обществото за повишаване на доверието и увереността в 

отговорното и безпристрастно прилагане на законите.  

Гражданският контрол в процеса на реализирането на 

основната функция на съдебната власт – осъществяването на 

правосъдие, в условията на равнопоставеност и ефективна 

защита на основните човешки права, гарантира повишаването на 

стандартите при правораздаването и подпомага повишаването на 

общественото доверие в съдебната система. Етичните правила за 

поведение ангажират моралния дълг на гражданските 

наблюдатели. Всеки доброволец, осъществявайки своите 

задължения в услуга на обществото, допринася за формирането 

на облика на отговорното и осъзнато гражданство.  

От гражданските наблюдатели се очаква да възприемат 

етичните норми на поведение очертани в този кодекс и да се 

стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с 

принципите му. Несъобразяването с етичните норми на 

поведение води до уронване престижа както на личността на 

гражданския наблюдател, така и на водещата организация и на 

доверието в нея.  

Чл.1. Етичните правила в този кодекс са приложими спрямо 

гражданските наблюдатели и се отнасят до взаимоотношенията 

със съдебните служители, магистратите и длъжностните лица; 

страните в производствата; взаимоотношенията между 

гражданските наблюдатели; правата и задълженията на 

гражданските наблюдатели. 



                                           

38 
 

Чл.2. Настоящите правила имат за цел да служат като основни 

правила и да определят етичните изисквания в поведението на 

гражданските наблюдатели в доброволческата им дейност. 

Чл.3. Гражданският наблюдател изпълнява своите задачи при 

спазване на Конституцията на Република България, утвърдените 

правила за работа на съответните администрации, както и всички 

други законови и подзаконови нормативни актове.  

Чл.4. Дейността на гражданският наблюдател се осъществява при 

спазване на следните принципи:  

4.1. Законност –изпълнява задълженията си при строго спазване 

на Конституцията и законите на Република България и съобразно 

установените правила. 

4.2. Безпристрастност – гражданският наблюдател извършва 

дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, 

точно и безпристрастно да събира необходимите данни, без да 

допуска влияние на собствени или чужди интереси. 

4.3. Компетентност – гражданският наблюдател извършва 

дейността си като използва и прилага знанията и опита, които 

притежава и непрекъснато повишава нивото си на компетентност 

в интерес на общността и обществото. 

4.4. Отговорност – гражданският наблюдател следва поведение, 

което не накърнява престижа на организацията и органите на 

съдебната власт, не само при изпълнение на задълженията си, но 

и в своя обществен и личен живот. 

4.5. Политически неутралитет – гражданският наблюдател не 

допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди 

политически пристрастия. 

4.6. Колегиалност и учтивост - при изпълнение на задълженията 

си гражданският наблюдател се отнася любезно, възпитано и с 

уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на 

личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация. 

4.7. Публичност и откритост – гражданският наблюдател 

осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се 
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видят ясно неговите действия и резултатите от извършената 

работа. 

4.8. Конфиденциалност - гражданският наблюдател запазва в 

тайна данните и фактите, представляващи нормативно защитена 

информация и станали му известни при или по повод 

възложената му дейност.  

Чл.5. Гражданският наблюдател е длъжен да познава и спазва 

своите права и задължения, произтичащи от нормативните 

актове, вътрешните документи в  органите на съдебната власт и 

този кодекс. 

Чл.6. Гражданският наблюдател извършва дейността си 

компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми 

непрекъснато да подобрява работата си в защита на 

обществените интереси. 

Чл.7. При изпълнение на задълженията си, гражданският 

наблюдател се легитимира със служебен бадж. 

Чл.8. При изпълнение на задълженията си в сградата на 

съответния орган на съдебна власт, гражданският наблюдател 

носи служебна, отличителна, червена папка. 

Чл.9. Гражданският наблюдател е длъжен да подпомага 

обучението на колегите си, да споделя своя опит с тях и да 

съдейства за тяхното усъвършенстване.  

Чл.10. Гражданският наблюдател трябва да избягва ситуации, 

при които с действията си използва статута си в личен интерес 

или в интерес на свързани с него лица по смисъла на §1, т. 3 и 4 

от ДОПК .   

Чл.11. При възлагането на задача, чието изпълнение може да 

доведе до конфликт между задълженията му на граждански 

наблюдател и неговите частни интереси, гражданският 

наблюдател следва своевременно да уведоми своя координатор. 

Чл.12. При изпълнение на задълженията си и в обществения 

живот, гражданският наблюдател следва поведение, което е 
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съвместимо с добрите нрави и не уронва престижа на водещата 

организация и органите на съдебната власт. 

Чл.13. Гражданският наблюдател не трябва да изразява лично 

мнение по обществени или служебни въпроси по начин, който би 

могъл да се тълкува като официална позиция на водещата 

организация, към която полага доброволен труд.  

Чл.14. Гражданският наблюдател е длъжен да зачита 

независимостта и безпристрастността на съдебните служители и 

магистратите. 

Чл.15. Гражданският наблюдател е длъжен да пази авторитета на 

служителите и магистратите и да не коментира по какъвто и да е 

начин техните професионални и лични качества.  

Чл.16. Гражданският наблюдател не допуска дискриминация, 

основана на пол, раса, език, религия, образование и убеждения, 

политическа принадлежност, мнение, национален или социален 

произход, етническа принадлежност, здравословно състояние, 

възраст, сексуална ориентация, лично и обществено положение, 

имуществено състояние или на всякакви други принципи, 

установени в закон или в международен договор, по който 

Република България е страна. 

Чл.17. Гражданският наблюдател отговаря на поставените 

въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при 

необходимост пренасочва питанията към координатора от 

водещата организация. 

Чл.18. Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия 

кодекс са неизменна част от ежедневната дейност на 

гражданските наблюдатели. 

Чл.19. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция 

за законността на действията на гражданския наблюдател и 

защита от неоснователни обвинения. 

Чл.20. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ 

на изменения и допълнения при настъпване на обективни 

обстоятелства, налагащи това.  



                                           

41 
 

 

 Приложение 4  

Карта за гражданско наблюдение в административен съд 

(първоинстанционно производство) 

 

КАРТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

Съд...................Град................. 

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

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

Дело №......................... зала №...........................            

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

1. Делото е:   

по закон  /запишете съкращението/  

 

2.  Съдията докладва ли жалбата /първо 

заседание по делото/ 

да не 

 

3. Начален час на 

заседанието по график: 

 Действителен 

начален час: 

 

 

4. Продължителност на 

заседанието: 

час минути 
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5. Жалбоподател/Ищец:  физическо 

лице 

юридическо лице 

    

6. Представлява се 

от: 

Адвокат 1 Юрисконсу

лт 

2 

Адвокат и 

юрисконсул

т 

3 Няма 

представите

л 

4 

 

7. Ответник по 

жалбата:  

физическо лице юридическо лице 

      

8. Представлява 

се от: 

Адвокат 1 Юрисконсулт 2 

Адвокат и 

юрисконсулт 

3 Няма 

представител 

4 

 

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 

 

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, 
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представляващия ищеца/жалбоподателя, 

предтавляващия ответника, вещо лице, други 

граждани/ 

 

11. Присъстващите в залата можеха ли да чуват изявленията 

на участниците в процеса: 

Да  1 Не 2 Частично   3 

 

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

тук: 

 

 

 

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  

 

 

13. Допълнително 

представени в 

заседанието 

доказателства 

По искане на 

ищеца/жалбоп

одателя 

По искане 

на 

ответника 

По искане 

на съда 

да не да не да не 

 

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 

 

15. 

Ищецът/жалбоподателят 

прави ли допълнителни 

доказателствени 

искания? 

Да 1 Не 2 Запишете какви 

 

 

16. Ответникът прави 

ли допълнителни 

доказателствени 

искания? 

Да 1 Не 2 Запишете какви 

 

 

17. Съдът изисква ли 

от страните 

представяне на 

допълнителни 

доказателства? 

Да 1 Не 2 Запишете какви 

 

 

ПРОКУРОРЪТ/попълва се когато в производството 

задължително участва прокурор/: 

18. В производството участва ли 

прокурор? 

Да 1 Не 2 

 

19. Прокурорът задава ли въпроси към 

участниците в процеса? 

Да 1 Не 2 
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20. При отговор 

„ДА“, моля 

отбележете към кои 

участници в 

процеса? 

Ищец/Жалбо

подател  
1 Свидетел

и  
2 

Вещи лица 3 Ответник 4 

    

 

21. Моля, отбележете изявлението на прокурора 

относно основателността на иска/жалбата 

 

Да се уважи 1 

Да се уважи частично 2 

Да се отхвърли 3 

 

22. Прокурорът прави ли процесуални искания?: 

Да 1 Какви?/моля, запишете тук/ 

Не 2  

 

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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БЕЛЕЖКИ НА ГРАЖДАНСКИЯ НАБЛЮДАТЕЛ:  

Съдебни служители и длъжностни лица 

28. Моля, споделете по-важните си наблюдения върху 

поведението на: 

Съдията 

 

 

 

Ищеца/жалбоподателя /техен представител/ 

 

 

 

Ответника по жалбата / негов представител/ 

 

 

 

Прокурора 

 

 

 

Протоколчика 

 

 

 

Вещи лица 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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 Приложение 5 

Карта за гражданско наблюдение в административен съд 

(касационно производство) 

 

КАРТА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО 

Съд...................Град................. 

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

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

Дело №......................... зала №...........................            

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

1. Делото е:   

по закон  /запишете съкращението/  

 

2. Начален час на 

заседанието по график: 

 Действителен 

начален час: 
 

 

3. Продължителност на 

заседанието: 

час минути 

 

4. Касатор:  физическо лице юридическо лице 

    

5. Представлява се 

от: 

Адвокат 1 Юрисконсулт 2 
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 Адвокат и 

юрисконсулт 

3 Няма 

представител 
4 

 

6. Ответник по 

жалбата:  

физическо лице юридическо лице 

      

7. Представлява 

се от: 

Адвокат 1 Юрисконсулт 2 

 Адвокат и 

юрисконсулт 

3 Няма 

представител 
4 

 

8. Присъстващите в залата можеха ли да чуват изявленията 

на участниците в процеса: 

Да  1 Не 2 Частично   3 

 

8.1. При отговор „НЕ“ или „Частично“ на 8, моля, 

пояснете тук: 
3 

 

 

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  

 

СТРАНИ: 

10. Явяват ли се гражданите в благоприличен и 

делови вид: 

Да Не 
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10.1. в сградата на съда 1 2 

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, 

предтавляващия ответника, вещо лице, други 

граждани/ 

 

ПРОКУРОРЪТ/попълва се когато в производството 

задължително участва прокурор/: 

11. В производството участва ли 

прокурор? 

Да 1 Не 2 

 

12. Прокурорът задава ли въпроси към 

участниците в процеса? 

Да 1 Не 2 

 

13. При отговор 

„ДА“, моля 

отбележете към 

кои участници в 

процеса? 

Ищец/ 

Жалбоподател 

 

1 Свидетели 2 

Вещи лица 3 Ответник 4 

 

14. Моля, отбележете изявлението на прокурора 

относно основателността на жалбата 

 

Да се уважи 1 

Да се уважи частично 2 

Да се отхвърли 3 

 

15. Прокурорът прави ли процесуални искания?: 

Да 1 Какви?/моля, запишете тук/ 

Не 2  
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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 

 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Приложение 6 

МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР /ГРАФИК/  

на наблюденията по програмата 

 

месец...........................   20.......г. 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, гр.................................. 

 

понеделник вторник сряда четвъртък петък забележка 

   1 2  

   Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

   Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

   Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

   Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

  

3 4 5 6 7 забележка 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 
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Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

  

      

10 11 12 13 14 забележка 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

  

17 18 19 20 21 забележка 

      

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 
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 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

24 25 26 27 28 забележка 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

 Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

 

   

31     забележка 

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 

     

Състав 

.................. 

Наблюдател 

................... 
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Приложение 7 

 

МЕСЕЧЕН ИНДИВИДУАЛЕН КАЛЕНДАР НА 

ДОБРОВОЛЕЦА-НАБЛЮДАТЕЛ 

….........  20......г. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр...................... 

 

Състав   дата № на 

зала 

Начален 

 час 

№ на дело и съдия 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

     Приложение 8 

 

Кратък речник в подкрепа на гражданския наблюдател 

 

РЕЧНИК   

НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ 

ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ 

 

Бюро призовки Включва всички разносвачи на призовки и 

съдебни книжа към съответния съд. 

Вещо лице (ВЛ) Специалист, натоварен от съд, прокурор или 

следовател да изясни по делото въпрос, за 

който са нужни специални знания из областта 

на науката, изкуството, техниката, занаятите и 
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др., каквито знания назначилият го орган 

няма. 

Висящ процес 

(дело) 

Процес пред правораздавателен орган, по 

който няма постановен, влязъл в сила съдебен 

акт. 

Въззивна жалба Страната, която не е доволна, обжалва 

съдебния акт на първата инстанция по делото 

пред втората инстанция. Решенията на 

районен съд се обжалват въззивно пред 

окръжен съд, а първоинстанционните 

решения на окръжен съд – пред апелативен 

съд. Въззивната жалба трябва да отговаря на 

изискванията на чл. 198 и 199 от ГПК. 

Касационна 

жалба в 

административно 

производство 

Право да обжалват решение, постановено в 

първоинстанционно съдебно производство 

възниква за страните по делото, за които то е 

неблагоприятно, както и за лицата, спрямо 

които решението има сила, макар и да не са 

участвали в първоинстанционното 

производство. Касационната жалба трябва да 

отговаря на изискванията, регламентирани в 

чл.212 и чл.213 от АПК. 

Върховен 

касационен съд 

(ВКС) 

Висш правосъден орган на РБългария. 

Упражнява по касационен ред контрол за 

законосъобразността на актовете, издадени от 

съдилищата по граждански и наказателни 

дела. Отменя влезлите в сила съдебни актове 

при предвидените от закон условия. 

Разрешава спорове за подсъдност на делата, 

когато страна по тях е апелативен съд. 

Уеднаквява съдебната практика чрез 

издаваните тълкувателни решения по 

приложението на законите. Действа на цялата 

територия на РБългария. 

Върховен 

Административен 

съд 

Върховният административен съд 

осъществява върховен съдебен надзор за 
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точното и еднакво прилагане на законите в 

административното правораздаване. 

Върховният административен съд разглежда 

жалби и протести срещу актове на 

Министерския съвет, министър-председателя, 

заместник министър - председателите, 

министри, актове на Висшия съдебен съвет, 

актове на Българската народна банка, и други. 

Гражданско дело Дело, което се образува въз основа на 

подадена молба или жалба от гражданско – 

правен характер. 

Административно 

дело  

Дело, което се образува въз основа на искане/ 

иск/ молба/ жалба на заинтересовано лице или 

на прокурора в определените от 

Административно- процесуалния кодекс или 

друг закон случаи.  

Дееспособност Способност на физическите лица / гражданите 

/ да придобиват права и поемат задължения с 

лични действия. Различава се от 

правоспособността, която възниква от 

момента на раждането. Дееспособността е 

възможност, годност за самостоятелно 

осъществяване на дадени права и поемане на 

определени задължения, която предполага 

известна психическа и физическа годност. 

Приема се, че такава зрелост настъпва с 

гражданското пълнолетие – навършване на 18 

години, когато физическите лица стават 

напълно дееспособни. До навършване на 14 

години лицата са малолетни. През това време 

те са напълно недееспособни и не могат със 

свои лични действия да придобиват права и да 

поемат задължения. От тяхно име действат 

законните им представители – родители, 

настойници. Малолетните могат да извършват 

дребни сделки за задоволяване на ежедневни 

нужди. От навършване на 14 години до 



                                           

59 
 

навършване на 18 години лицата се считат 

непълнолетни. През този период те са 

ограничено /частично/ дееспособни. Те могат 

да сключват обикновени дребни сделки за 

задоволяване на текущите си нужди. За 

сключването на други сделки се изисква 

съгласието на техните родители или 

попечители. Дееспособността на 

юридическите лица възниква едновременно с 

тяхната правоспособност – от момента на 

образуването им. 

Доброволно 

изпълнение 

При изпълнение на административните актове 

и съдебните решения, доброволното 

изпълнение е предпоставено от покана, 

отправена от орган по изпълнението до 

длъжника, която включва регламентираното в 

чл.277 от АПК съдържание.  

Длъжник Длъжници по изпълнението могат да бъдат 

гражданите и организациите, както и 

органите, посочени в изпълнителното 

основание, или техните правоприемници. 

Договор Съглашение между две или повече лица, за да 

се създаде, уреди или унищожи една правна 

връзка между тях. 

Екзекватура Решение на съд, с което се признава и допуска 

изпълнение на решение на чуждестранен съд. 

В производството по признаване на 

чуждестранното решение българският съд не 

разглежда спора по същество, с изключение 

на възражението за погасяване на правото 

след постановяване на решението. България 

признава чуждестранно съдебно решение 

било по двустранна или многостранна 

договореност със съответната страна, чиито 

съд е издал решението, било при условията на 

фактическата взаимност. 
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Жалба Писмено оплакване срещу акт, издаден от 

съда. Подава се от страна в процеса в 

предвидения от закона срок. По наказателните 

дела с жалбата се изразява несъгласие с 

постановената присъда и се иска ново 

разглеждане на делото от по-горна съдебна 

инстанция. Жалба в определения от закона 

срок може да подава всяка страна по 

наказателното дело с изключение на частния 

обвинител. В нея се посочва какво се иска – 

отмяна или изменение на присъдата, както и 

основанията за това. По жалбата се образува 

дело в по-горния съд, в което участват 

страните по делото. Жалба може да се подава 

и срещу други актове и действия на 

следователя, прокурора и съда. По 

граждански дела с жалбата се изразява 

несъгласие с постановеното решение или 

определение от съда и се иска същото да бъде 

отменено или изменено. 

Закрито съдебно 

заседание  

Заседание на съдебен състав, на което се 

решават въпроси от процесуален характер по 

дело. В закритото заседание участва само 

съдебният състав. Различава се от заседанието 

при закрити врата по участващите в него и по 

въпросите, които се решават. 

Запазена част от 

наследството 

Част от имуществото на наследодателя, която 

съгласно закона е запазена за низходящите, 

родителите и съпруга на наследодателя. С 

тази част наследодателят не може да се 

разпорежда чрез завещания или дарения. 

Запор Разпореждане на съдия – изпълнителя, с което 

определена движима вещ или вземане на 

длъжника се предназначава за принудително 

удовлетворяване на взискателя, като се 

забранява на длъжника да се разпорежда с тях, 

а на третото задължено лице – да плаща на 
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длъжника. Вещта се предава на длъжника или 

на трето лице, за да бъде пазена до нейното 

продаване. 

Запрещение Отнемане или ограничаване на 

дееспособността, когато физическо лице 

поради слабоумие или душевна болест не е в 

състояние да се грижи за своите работи. 

Поставянето под запрещение става от съда. 

Издръжка Задължението на лице, свързано с брачна или 

родствена връзка, да достави средства за 

съществуване на друго лице, негов роднина 

или съпруг. Задължението произтича от 

закона. Право на издръжка има лице, което е 

нетрудоспособно и не може да си набави 

необходимите средства от своето имущество. 

Лицата, които дължат издръжка и които имат 

право на такава, се определят от закона. 

Ненавършилите пълнолетие имат право на 

издръжка от родителите си, независимо от 

трудоспособността и имуществото им. 

Размерът на издръжката се определя в 

зависимост от нуждите на лицето, което има 

право на издръжка, и възможностите на 

лицето, което я дължи. При изменение на 

обстоятелствата издръжката може да се 

увеличи, намали, или прекрати. 

Изпълнение на 

задължение за 

предаване на дете 

/изземване на 

дете/ 

Прилага се, когато детето се държи от лице, 

което няма спрямо него родителски или 

настойнически права. Взискател е родителят, 

който упражнява родителските права или 

настойникът. Компетентен да предаде детето 

е съдия – изпълнителят по 

местонахождението на детето. 

Изменение на 

иска 

Предприета от ищеца промяна на предмета 

или на страните по висящия процес, при която 

процесуалните действия, извършени по 

първоначално предявения иск, запазват 



                                           

62 
 

силата си и спрямо новия предмет или новата 

страна по делото. Изменението на иска се 

извършва било като ищецът заменя 

основанието, петитума или някоя от страните 

по първоначалния иск с друго основание, с 

друг петитум или с друга страна, било като 

прибавя ново основание, нов петитум или нов 

ответник към основанието, петитума или 

ответника по първоначалния иск. 

Изпълнителен 

лист 

Съдебен акт, който удостоверява право на 

принудително изпълнение и разрешава то да 

бъде упражнено. Този акт задължава и 

овластява изпълнителния орган да пристъпи 

по молба на кредитора към принудително 

изпълнение на притезанието, доказано с 

изпълнителното основание, въз основа на 

което се издава изпълнителния лист и чието 

съдържание той възпроизвежда. 

Инстанция Поредна степен в съдебното производство – 

първа инстанция, въззивна инстанция, 

касационна инстанция. 

Иск Предявено пред съд искане да се разреши 

граждански или административен спор със 

сила на пресъдено нещо, за да се защити 

материалното право, накърнено от спора. 

Предявява се във форма на писмена искова 

молба. 

Искова молба Писмено обръщение към съда с искане за 

защита на субективно право. С нея се 

упражнява правото на иск. Съдържанието й се 

определя от предявения иск. Елементите, 

които трябва да съдържа, се определят от чл. 

98 и 99 от ГПК. От нея се индивидуализират 

страните по спора, спорния предмет, 

основанието на иска, както и исканата правна 

защита (петитума). 
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Ищец Лице, от чието име се предявява иска. Главна 

страна, без която съдебния процес не може да 

възникне и да се развие. 

Касационна жалба Жалба против решение или присъда на 

въззивен съд; против определение на въззивен 

съд, с което се оставя без уважение частна 

жалба против определение, което прегражда 

по – нататъшното развитие на 

производството; против решение на 

апелативен съд. 

Колегия/ 

Отделения 

Обособена група от съдии в един съд, които 

разглеждат дела от един и същи вид. 

Контролиращи 

страни в 

гражданския 

процес 

Нямат свое право на иск, но встъпват в делото, 

образувано между главните страни /ищец и 

ответник/, за да подпомагат в свой интерес 

упражняването на правото на иск на 

подпомаганата от тях страна. 

Към дело (КД) Резолюция, въз основа на която съответната 

молба или документ следва да се приложи към 

делото или преписката. 

Обезпечение на 

иск 

Гарантиране на бъдещото изпълнение на 

предявен пред съда иск. Обезпечението може 

да бъде преди или след предявяването на иска, 

докато няма влязло в сила съдебно решение. 

Когато искането за обезпечение е предявено 

преди предявяването на иска, съдът като 

допуска обезпечението, дава срок на молителя 

за завеждане на делото. Ако не заведе дело в 

срок, съдът отменя допуснатото обезпечение. 

Обезпечението се допуска, ако искането е 

подкрепено с писмено доказателство, или ако 

бъде представена гаранция, изразяваща се в 

залог на парична сума, на държавни ценни 

книжа, предадени в банка или ипотека. 

Обезпечителна 

заповед 

Разпоредителен съдебен акт за предприемане 

на действия по осъществяване на допусната от 

съда обезпечителна мярка. Мярката може да 
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бъде: а) възбрана върху недвижим имот, б) 

запор на движими вещи и вземания на 

длъжника, в) други подходящи мерки, 

определени от съда, включително и спиране 

на изпълнението. Мярката трябва да бъде 

адекватна на търсената защита, както и да 

предотвратява една неоснователна претенция. 

Постановява се от съда по искане на 

заинтересованата страна. Обезпечителната 

мярка може да се постанови при висящ процес 

и преди завеждане на делото. 

Определения Съдебни актове, с които съдът се произнася по 

процедурни въпроси, а не по съществото на 

делото. 

Ответник Лицето, срещу което се предявява иска или 

жалбата в административните производства. 

Главна страна, без която съдебния процес не 

може да възникне и да се развие. Трябва да е 

различен от ищеца правен субект. В противен 

случай процесът е недопустим   

Отказ от иск Едностранно изявление на ищеца, отправено 

до съда, с което заявява, че занапред не ще 

поддържа предявения иск. Погасява правото 

на иск на ищеца по отношение на спорното 

право и след изявлението не може да 

предявява същия иск. Отказ от иск може да се 

направи по всяко време на висящ процес, 

включително и пред втората инстанция. Не се 

изисква съгласие на ответника. 

Открито съдебно 

заседание (ОЗ) 

Заседание за разглеждане на делото от съд. За 

провеждането му страните по делото се 

уведомяват, за да могат да вземат участие. В 

залата за провеждане на заседанието могат да 

присъстват и други лица. Откритото 

заседание трябва да се различава от 

“заседание при закрити врата”. Откритото 
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заседание е израз на публичното начало в 

правосъдието. 

Оттеглен иск Едностранно изявление на ищеца до съда с 

искане да се прекрати производството и да не 

се произнася по същество на спора. При 

оттегляне ищецът не се отказва от правото на 

иск и може да предяви наново оттегления иск. 

Оттеглянето може да се отнася до целия иск 

или до част от него. Може да бъде писмен или 

устен (в съдебно заседание). Когато искът се 

оттегля до приключване на първото 

заседание, съгласие на ответника не се иска. 

След първото по делото заседание оттегляне 

на иска е възможно само със съгласие на 

ответника. При несъгласие на последния 

делото продължава. 

Петитум на 

исковата молба 

Искане (лат.). Задължителен елемент на 

исковата молба, в който ищецът посочва вида 

на защитата, която търси за субективното 

право. 

Подведомственост 

(юрисдикция) 

Компетентност (власт) на държавен орган да 

разглежда определените му дела и да издава 

държавен акт по тях. Тя ограничава дейността 

на държавните органи. 

Подпомагащи 

страни в 

гражданския 

процес /трети 

лица – помагачи/ 

Страни, които не упражняват свое право на 

иск, а встъпват в делото, образувано между 

главните страни, за да подпомагат в свой 

интерес упражняването на правото на иск на 

подпомаганата от тях страна. 

Подсъдност Съвкупност от правила, които разпределят 

между съдилищата подведомствените им 

дела. Бива: родова, местна и функционална. 

Правоспособност Способност /възможност/ на физическите и 

юридическите лица да бъдат носители на 

права и задължения, които могат да 

съществуват по силата на обективното право. 

Правоспособността за физическите лица 
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възниква от момента на раждането им и 

съществува до момента на тяхната смърт, с 

която се прекратява. Правоспособността 

следва да се различава от дееспособността. 

Всяко физическо лице е правоспособно, но не 

всяко е дееспособно. 

Правосубектност 

/правна личност/ 

Възможността /способността/ на един човек 

или социална даденост да има права и 

задължения. Синоним на правосубектност е 

правен субект – човек или социална даденост, 

които по силата на правните норми могат да 

имат права и задължения. 

Прекратяване на 

делото 

Пресича възможността да се завърши 

процесът с решение и заличава с обратна сила 

процесуалните действия, извършени до 

прекратяване на делото.  

Просрочена жалба Жалба, която е подадена след изтичане на 

установения в процесуалния закон срок. 

Районен съд (РС) Основен първоинстанционен съд в 

правосъдната система на РБългария. Нему са 

подсъдни всички първоинстанционни 

граждански и наказателни дела, доколкото със 

закон те не са предоставени на друг съд. 

Упражнява контрол за законност на 

действията на съдия-изпълнител и 

административно-наказателната дейност на 

административните органи. 

Свидетел По граждански  и административни дела – 

лице, което във висящ съдебен процес дава 

показания относно своите възприятия за 

юридически или доказателствен факт по 

делото. Той не е страна в процеса. По 

наказателни дела - лице, привлечено в процеса 

да изложи своите възприятия по определени 

факти, които имат значение за делото. 

Съпругът, възходящите, братята и сестрите 

могат да се откажат от свидетелстване. 
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Свидетелят е длъжен да говори само истината. 

За неверни показания той носи наказателна 

отговорност за лъжесвидетелстване. 

Свидетелят не е задължен да дава показания, 

които биха уличили него или близките му в 

престъпление. 

Синдик Лице, назначено от съда, което има за задача: 

да управлява и представлява търговското 

предприятие на търговец, обявен в 

несъстоятелност; да установи задълженията 

на търговеца и неговото имущество; да 

извърши плащането на задълженията, като 

превърне имуществото на търговеца в пари. 

Дейността си синдикът извършва под надзора 

на съда, обявил несъстоятелността. 

Служба по 

вписване 

Служба към районен съд, в която се 

извършват вписвания в регистрите относно 

недвижимите имоти в предвидените от 

Правилника за вписванията случаи, 

отбелязвания, заличавания; извършват се 

справки по книгите за вписване. 

Спиране на дело Временна недопустимост на развитието на 

висящия процес, т.е важаща през известен 

период от време забрана да се извършват от 

съда и от страните процесуални действия по 

делото поради факт, препятстващ по-

нататъшното развитие на делото. След 

отстраняване на препятстващия факт 

производството продължава от положението, 

при което са били преустановени 

съдопроизводствените действия. 

Страна в 

гражданския 

процес 

Лице, от чието име или срещу което се търси 

защита. Главните страни в процеса са ищец и 

ответник. 

Съдебен протокол Писмен документ, съставен от съда за 

извършените от него и пред него в съдебното 

заседание съдебнопроцесуални действия. Той 
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е официален документ. Съставя се от нарочен 

служител и се подписва от съдията, провел 

заседанието или председателя, когато 

съставът е колегиален. 

Съдебна поръчка Извършване на съдопроизводствени действия 

от съд по възлагане от друг съд. По съдебната 

поръчка не се постановява решение и не се 

решава съдебния спор. 

Съдебно решение Последният акт, с който завършва 

производството. Държавен правосъден акт, 

т.е. едностранно, властническо изявление на 

съда, с което се разрешава правния спор в 

исковия процес, като се установява какво е 

действителното правно положение между 

спорещите, и ги задължава да се съобразяват с 

него. Постановява се в писмена форма, 

подписва се от всички съдии, взели участие 

при постановяването му. Решението трябва да 

бъде обявено. Чрез обявяването съдът 

изразява външно своята воля, която вече не 

може да отмени или измени. 

или 

Актове, към които са насочени и с които 

завършват различни, самостоятелни 

производства. С решението съдът се 

произнася относно специфичния за 

производството предмет, образуващ 

съществото на делото по съответното 

производство, защото представлява главният 

въпрос, с който съдът е сезиран. 

Съдебна спогодба Потвърден от съда договор между страните по 

висящо дело, с които те чрез взаимни 

отстъпки уреждат със сила на пресъдено нещо 

(по задължителен начин) изцяло или отчасти 

правния спор и слагат край на делото в 

рамките на постигнатата съдебна спогодба. 
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Съдия-изпълнител Орган (служител), овластен с 

компетентността да извършва предписаните в 

ГПК изпълнителни действия. Има район, 

който съвпада с района на съответния районен 

съд, към който работи. Провежда 

принудителното изпълнение на признати от 

съда субективни граждански притезателни 

права. 

Орган по 

изпълнението 

Орган по изпълнението е: 

1. за изпълнение срещу граждани и 

организации - административният орган, който 

е издал или е трябвало да издаде 

административния акт, освен ако в 

изпълнителното основание или в закона е 

посочен друг орган; 

2. за изпълнение срещу административен 

орган - съдебният изпълнител, в чийто съдебен 

район е местоизпълнението на задължението. 

Когато след издаване на изпълнителното 

основание органът по ал. 1, т. 1 бъде закрит, без 

да е посочен негов правоприемник, или 

компетентността му по въпроса бъде отнета, 

орган по изпълнението е органът по чл. 153, ал. 

2 и 3 от АПК.  

Когато естеството на задължението налага, 

органът по ал. 1 може да иска съдействие от 

органите на полицията, други държавни органи 

и от общините. Всички държавни органи са 

длъжни при поискване да съдействат на органа 

по изпълнението и на упълномощените за 

изпълнението лица. 

Собствениците или обитателите на нежилищни 

недвижими имоти са длъжни да осигурят 

свободен достъп в тях на лицата, надлежно 

натоварени или упълномощени за 

изпълнението, когато то не може да бъде 

осъществено по друг начин и когато влизането 
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в такива имоти не е ограничено със закон, при 

спазване на условията по чл. 272, ал. 2.  

 При изпълнението трети лица не могат да 

бъдат задължавани за други действия или 

бездействия извън предвидените в ал. 4. 

 Органът по изпълнението се произнася с 

постановления. 

Съсобственост 

(обикновена) 

Вещта е обща на две или повече лица, като 

всяко от тях има отделно право върху идеална 

(мислена) част от нея. Всеки съсобственик 

има може да се разпорежда със своето право и 

може да иска делба. 

Триинстанционно 

производство 

Съдебното производство е триинстанционно – 

първоинстанционно, въззивно и касационно, 

освен ако в процесуалния закон е предвидено 

друго. 

Удостоверение за 

актуално 

състояние (УАС) 

Удостоверение, в което се отразяват данни 

относно седалището, адреса на управление, 

наименование, вид на юридическото лице 

/ търговец /, предмет на дейност, лица, които 

го представляват, начинът на представляване, 

съобразно данните, вписани в съответния 

регистър. 

Частна жалба Жалба срещу определение на съда, с което се 

прегражда по-нататъшното развитие на 

делото или в случаите, изрично посочени от 

закона. Подава се в седмодневен срок от 

съобщаване на определението. Разглежда се в 

закрито заседание. В някои случаи частната 

жалба може да се разгледа в открито съдебно 

заседание. При подадена частна жалба съдът, 

който е постановил определението, може сам 

да го отмени, ако намери жалбата за 

основателна, без да я изпраща в по-горната 

съдебна инстанция. Когато отмени 

определението, второинстанционният съд сам 
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решава въпроса по жалбата. Постановеното 

определение е задължително за долния съд. 

Не във всички случаи при подадена частна 

жалба съдът, който е постановил 

определението, може сам да го отмени – 

например при прекратяване на 

производството съдът, който е постановил 

определението, не може сам да го отмени. 

Юридическо лице  Организация /общност от хора/, която се 

създава по определен в закона ред, за да може 

да участва самостоятелно в гражданския 

оборот, като придобива права и задължения и 

отговаря по тях. 

Явна фактическа 

грешка (ЯФГ) 

Несъответствието между истинската, 

формираната от съда воля и нейното външно 

изражение в писмения текст на решението. 

Такава е грешката: в пресмятането; 

погрешното посочване на имена на страните; 

граници на спорен имот; размера на 

присъдената сума; неотразяване в 

диспозитива на решението становището на 

съда, изразено в мотивите; отхвърляне на 

иска; солидарния характер на осъждането и 

пр. Тази грешка може да бъде поправена от 

съда по негов почин или по почин на страна, 

без ограничение във времето, по предвиден от 

закона ред. 

 

 Литература към Приложение 8:  
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