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ПРАВИЛА ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ И 
ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ  В 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД 
 

Публикуването на съдебните актове в интернет страницата на съда се 
извършва на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на 
изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, и е пряко свързано с правилното организиране и 
функциониране на деловодната програма на съда. В Административен съд София-
град се използва  програмният продукт за организиране на документооборота 
„АСУД“ .  

 
I. РЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 
1. При постановяване на съдебния акт, съдията го разпечатва, 

подписва и предава делото в деловодството. Актът се записва в деловодната 
система „папка по делото“, която е достъпна за съдебния деловодител, 
определен да работи със съдията- докладчик. 

2. Съдебният деловодител, след като приеме делото от съдията-
докладчик, извършва действия по вписване на съдебния акт в описната книга по чл. 
235, ал. 5 от ГПК, във връзка с чл. 52 от Правилника на администрацията в 
съдилищата (ПАС). 

3. След обявяване на акта, системните администратори и/или друг 
определен служител, заличават необходимите данни от акта, чрез 
функционалността на деловодната система за заличаване на лични данни, 
при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ, и незабавно публикуват 
съдебните актове в интернет страницата на съда.  

4. Съдебните актове се предоставят на страните по делата от 
служителите в служба „Деловодство“ на АССГ,  след обявяването им в 
описната книга и след разпореждане на съдията-докладчик. 

 
ІІ. АКТОВЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ 
Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване, както и онези, 

които слагат край или препятстват понататъшното развитие на производството, 
независимо от вида на съдебния акт (решение, определение или разпореждане), 
освен ако не са от категорията актове, чието публикуване не се допуска. 

Публикуват се пълните съдебни актове - мотиви и диспозитив, след 
съответно обезличаване, освен в случаите на чл.64, ал.4 от ЗСВ. 

1. Подлежат на  обезличаване:   
- Лични имена на участници в процеса – изписват се с инициал и точка. В 

случай, че физическото лице има качеството представляващ търговец или 
юридическо лице с нестопанска цел или е упоменато като представител на 
административен орган, институция , политическа партия и др. се заличава само 
презимето на лицето, както и всички данни, които могат да доведат до неговата 
идентификация като физическо лице;  

- Електронна поща, когато съдържа името на физическото лице;  
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- Телефонен номер;  
- IBAN и осигурителен номер;  
- ЕГН/ЛНЧ;  
- Жилищен адрес;  
- Рег. номер на МПС, собственост на физическо лице - страна или участник 

в производството;  
- Дата на раждане;  
- Наименование и номер на улица или булевард;  
- Данни за здравен статус; 
- Други данни, отнасящи се до етническата, расовата и религиозната 

принадлежност или до един или повече признаци, специфични за физическата, 
физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, 
културната или социална идентичност на това физическо лице, въз основа на които 
същото може да бъде идентифицирано пряко или непряко. 

- Съгласно чл. 56 от Търговския закон едноличните търговци (ЕТ) са 
физически лица, поради което настоящите правила се прилагат и за информацията 
по т. 1 от настоящите правила относно ЕТ. 

- От документите, които се публикуват, се заличава и следната 
информацията относно субекти, които не са физически лица (юридически лица, 
сдружения, фондации, политически партии и организации и др.): ЕИК/Булстат  

- Други  данни,   по  преценка  на  съдията докладчик  /напр. неприлични  
изрази/,  които  са  шокиращи  и  чието  публикуване  е  в  разрез  с  общоприетия   
морален   предел.  

 
Правилата за заличаване на лични данни се прилагат и за подлежащтие на 

обнародване в „Държавен вестник“ съдебни актове и обявления. 
 
2. Съдебни актове, на които се публикуват само диспозитивите 
Тези актове са разделени на две групи, в зависимост от това дали попадат 

в хипотезата на чл.64, ал.4 от ЗСВ или не. 
- По чл. 64,  ал.4 от ЗСВ – актове по дела, които засягат  гражданския или 

здравния статус на лицата. 
- Извън хипотезата на чл.64, ал.4 от ЗСВ - съдебни актове, постановени по 

производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от 
ГПК. 

 
 ІІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 

 За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 
г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), ЗЗЛД, ПАС, всички 
утвърдени вътрешни правила на АССГ.  

 Контролът по спазване на правилата се възлага на съдебния администратор.  

 Настоящите правила са утвърдени със Заповед № АЗ-170/23.12.2022 г. на и.ф. 
председател на Административен съд София-град. 


