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І КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетния период Административен съд Варна има по
щат 34 съдии. Реално в съда обаче през периода са назначени 31
съдии от които 25 съдии са работили през целия отчетен период,
останалите четирима съдии са работили само за части от периода,
а съдия Евгения Иванова е била в отпуск по майчинство през
целия отчетен период. Един съдия е отстранен от длъжност и не е
работил през целия отчетен период. Съдия Йова Проданова е
работила от 01.01.2009г. до 10.09.2009г., след което е
командирована във ВАС на РБ със заповед на Председателя на
ВАС на РБ. Съдия Юлия Бажлекова е работила в съда от
01.01.2009г. до 25.06.2009г. поради преместването и в Окръжен
съд Варна. Съдия Елена Янакиева е работила през периода м.юлим.декември 2009г. и съдия Евгения Баева за периода м.августм.декември 2009г.
През отчетния период в съда са били свободни три щатни
съдийски бройки, за които е открит конкурс в началото на 2009г.,
приключил към месец декември 2009г. и назначени трима нови
съдии, от които само един съдия е встъпил в длъжност през
м.ноември 2009г. към края на отчетния период. Останалите двама
съдии са встъпили в длъжност през м.януари 2010г. В края на
отчетния период са освободени две щатни съдийски бройки за
които предстои провеждане на конкурс през 2010г. от ВСС.
С решение на ВСС от 17.12.2008г. за Председател на
Административен съд Варна е избрана съдия Тинка Косева,
встъпила в длъжност на 12.01.2009г. През целия отчетен период с
изключение на периода 10.03.-30.06.2009г. Председателят на съда
е и Председател на първо отделение. През периода м.март.-м.юни
2009г. председател на първо отделение е бил съдия Красимир
Кипров, освободен от тази длъжност по негова молба.
За периода 12.01.2009г. до 10.09.2009г. съда е работил с
един Заместник Председател-съдия Мария Йотова, която през
този период е ръководител на второ отделение. На 15.09.2009г. е
встъпил в длъжност и втори Заместник председател-съдия
Даниела Недева, избрана с решение на ВСС от 10.09.2009г.
Считано от 15.09.2009г. съдия Даниела Недева е Председател на
второ отделение, а съдия Мария Йотова-Председател на трето
отделение.
През целия отчетен период, съгласно взетото решение на
Общото събрание на съдиите от Административен съд – Варна от
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16.02.2007 г. в съда са функционирали три отделения в които са
работили следните съдии по състави и отделения:
Първо отделение:
Тинка Косева, Веселина Чолакова, Дарина Рачева, Йова
Проданова-до 15.09.2009г., Ивелина Янева, Ивета Пекова,
Искрена Димитрова, Марияна Ширванян, Красимира Желева,
Евгения Баева от м.август 2009г., Маргарита Йорданова-считано
от 02.11.2009г. и Красимир Кипров за периода-10.03.2009г.30.06.2009г.,който е бил и Председател на отделението през този
период. В останалата част от периода Председател на отделението
е Председателя на съда Т. Косева.
Второ отделение:
Мария Йотова - до 15.09.2009г., Даниела Недева, Диана
Стамболова, Евелина Попова,
Ирена Обретенова, Красимир
Кипров /без периода-10.03.2009-30.06.2009г./, Мария Иванова Даскалова, Марияна Бахчеван, Миглена Николова, Янка Ганчева.
До
15.09.2009г.
Председател
на
отделението
е
била
Зам.Председателя Мария Йотова, а след тази дата –
Зам.Председателя Д. Недева.
Трето отделение:
Борислав Милачков, Десислава Стоева, Елена Янакиева от
м.юли 2009г.,
Кремена Колева-Данаилова, Росица Цветкова,
Благовеста Липчева, Гергана Стоянова, Мария Ганева, Ралица
Андонова, Юлия Бажлекова до 30.06.2009г. и от 15.09.2009г.съдия Мария Йотова.До 10.07.2009г. Председател и ръководител
на отделението е била съдия Росица Цветкова, освободена по
нейна молба, а от 15.09.2009г. Председател на отделението е
Зам.Председателя Мария Йотова.
В първо отделение са разглеждани дела по ДОПК и ЗМ, във
второ отделение – дела по ЗУТ и ЗКИР, а в трето отделение дела
по ЗСПЗЗ, КСО, ЗСП, ЗМСМА, ЗДС, ЗОбС и други по АПК.
Съдиите в трите отделения са разглеждали постъпилите дела
за разкриване на данъчна и осигурителна информация, както и
такива от частен характер за допускане на предварително
изпълнение и за спиране на изпълнението на административни
актове. От всички съдии са били разглеждани и касационни дела
от наказателно-административен характер, а до средата на
отчетния период и делата по ЗСПЗЗ по жалби срещу одобрени
планове за новообразувани имоти. След това тези дела са
разглеждани от съдиите във второ и трето отделение.
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ІІ ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
В началото на отчетния период в Административен съд
Варна са останали несвършени общо 1216 броя дела, като през
2008г. броя на несвършените дела е бил 1001 бр. дела. Останали
несвършени са 1122 първоинстанционни и 86 касационни дела и
осем частни административни дела. През този отчетен период е
увеличен броя на несвършените дела с 215 броя в сравнение с
2008г., което се дължи и на по-големия брой постъпили и
разгледани дела в съда през отчетния период. Несвършените дела
по ДОПК и ЗМ са 270 броя; 205 броя дела по ЗУТ и ЗКИР, 427
броя по ЗСПЗЗ; 118 броя други административне дела; 86
касационни дела от тях 85 КНАХД; 40 броя искове по АПК; 30 дела
по ЗДс и Зоб.С; 17 дела по КСО и ЗСП, 15 броя дела по ЗДСл. и
ЗМВР и 8 броя частни административни дела. Най - голям брой
несвършени дела са по ЗСПЗЗ-427 бр., които представляват общо
35% от несвършените в началото на периода дела.

Несвършени дела от 2008 г. в началото
на отчетния период
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА И Ч.АДМ. ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

БРОЙ ДЕЛА
1122
94
1216

Несвършените дела по отделения са както следва: 421 броя в
първо отделение или 34% от общо несвършените дела в съда.
Във второ отделение несвършените дела са 362 броя или 30%
от общо несвършените дела.
В трето отделение останали несвършени дела са 433 бр. или
36% от несвършените общо дела.
За сравнение с отчетен период 2008г. несвършените дела по
отделения са както следва: 317 бр.в първо отделение . Във второ
отделение броя на несвършените дела е 193. В трето отделение
този брой е 491 дела.
В сравнение с предходния отчетен период е намалял броя на
несвършените дела в трето отделение от 491 бр. на 433 бр.,
въпреки увеличеното постъпление, който показател е основание да
се направи много добра оценка за работата в отделението.
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Сравнителен анализ на
несвършените дела по отделения в
началото на 2008 г. и 2009 г.
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в съда са постъпили общо 3590 броя
дела които са със 157 броя повече от постъпилите през 2008г.3433 бр.дела и с 786 броя повече от постъпилите през 2007г.-2804
броя дела.Тенденцията към увеличение на броя на постъпващите
в съда дела се запазва, като всеки следващ период техния брой се
увеличава.
Постъпилите първоинстанционни дела са 2660 броя, а
постъпилите касационни дела-930 броя. В сравнение с отчетен
период 2008г. през този отчетен период в съда са постъпили 15
броя повече първноистанционни дела и 142 броя повече
касационни дела/ през 2008г.-2645 бр. първоинстанционни и 788
касационни дела/. А в сравнение с отчетен период 2007г. в съда
са постъпили 391 бр.повече първоинстанционни дела /през 2007г.
този брой е 2269/ и 395 бр.повече касационни дела /през 2007г.
същите са 535 бр./.
Средномесечното постъпление на дела през отчетния период
в съда е 299 бр. дела при 286 бр. през 2008г. На един съдия през
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отчетния период са постъпили средно 133 броя дела, а за един
месец средно по 11 дела на съдия.
Сравнителна таблица на постъпилите дела в
Административен съд Варна през
2007 г., 2008 г. и 2009 г.
ВИДОВЕ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2007 г.
2269
535
2804

2008 г.
2645
788
3433

2009 г.
2660
930
3590

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПО ОТДЕЛЕНИЯ
В ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ са постъпили общо 1155 бр. дела
които са със 84 броя повече от постъпилите 1071бр. дела през
2008г. или в отделението са постъпили 32% от общо постъпилите
дела в съда.Постъпилите първоинстанционни дела са 865 бр. или с
25
бр.
повече
от
постъпилите
през
2008г.-840бр.
първоинстанционни и 290 броя касационни от наказателно административен характер дела които са с 59 повече от
постъпилите през 2008г.-231 бр. касационни дела.
ВЪВ ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ са постъпили общо 1001 дела,
което представлява 28% от общо постъпилите в съда дела. В
сравнение с отчетен период 2008г. броя на постъпилите дела е
намалял с 57 дела, тъй като тогава делата си били 1058 бр.
Постъпилите първоинстанционни дела са 678 бр. от които 554
бр.-дела по ЗУТ и ЗКИР, ЗСПЗЗ и др., които са намалели в
сравнение с отчетен период 2008г., когато са били 785 бр..
Постъпилите частни административни дела са 124 бр., а
постъпилите касационни дела са 323 бр., които са увеличени в
сравнение с 2008г., когато си били 270 бр. и през 2007г., когато
са били 167 бр.
В ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ са постъпили общо 1434 дела или
40% от постъпленията в съда. В сравнение с отчетен период
2008г. е увеличен броя на постъпилите дела със 130, като през
2008г. същите са били 1304 дела, а през 2007г. постъпилите дела
са били 1354. Постъпилите първоинстанционни дела са 1117 от
които 180 частни административни дела и 317 касационни дела.
Тенденцията е към увеличение на броя на постъпилите дела в
отделението.
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Най-голям брой дела са постъпили в трето отделение-1434, а
най-малко - във второ отделение-1001 дела.
При сравнителен анализ на постъпилите първоинстанционни
дела по отделения в сравнение с предходните два отчетни периода
се налага извода, че увеличение на първоинстанционните дела е
налице само в първо отделение, във второ отделение същите са
намалели в сравнение с 2008г., а в трето отделение са намалели в
сравнение с 2007г., като постъплението през 2008г. и 2009г. е
еднакво.

Сравнителен анализ на постъпилите
първоинстанционни дела по отделения
през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
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Постъпилите в трите отделения касационни дела са общо 930
от които 903 КНАХД и 27 други касационни дела.В сравнение с
отчетен
период 2008г. е налице увеличение на постъпилите
касационни дела с 142 броя. През 2008г. постъпилите в трите
отделения касационни дела са общо 788, от които 759 - КНАХ и
29 - други касационни.
В първо отделение са постъпили 290 броя касационни дела
които са с 59 броя повече от постъпилите през 2008г.-231
касационни дела и със 137 повече от постъпилите през 2007г.-153
броя касационни дела.
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Във второ отделение са постъпили 323 касационни дела от
които НАХД– 312 бр. и 11 бр. други касационни дела, които също
са увеличени с 53 в сравнение с отчетен период 2008г., когато
касационните дела са били 270 и със 156 броя повече от
постъпилите 167 броя през 2007г.
В трето отделение са постъпили 317 касационни дела от
които 307 КНАХД и 10 бр. други касационни дела. В сравнение с
отчетен период 2008г. е увеличен
броя на постъпилите
касационни дела с 30, когато са били 287 бр. и в сравнение с
2007г. със 102 броя повече, когото си били 215 бр.
По големия брой постъпили касационни дела във второ и
трето отделение се дължи на обстоятелството, че в тези отделения
се разглеждат касационни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, които са 27
на брой.
Сравнителен анализ на постъпилите касационни
дела по отделения
за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
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Частните административни дела и делата за разкриване на
данъчна и осигурителна информация, които са постъпили в съда
са 442 броя които са със 17 повече от постъпилите през 2008 г.425 бр. частни административни дела и с 70 броя повече от
постъпилите през 2007г. 372 броя частни административни дела.
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В първо отделение са постъпили 138 броя частни
административни дела, които са с 25 броя повече от постъпилите
през 2008г.- 113 бр. частни административни дела и със 20 бр.
повече от постъпилите през 2007г.-118 частни дела.
Във второ отделения техния брой е 124
при 121 бр.
постъпили частни административни дела за 2008г. и 152 частни
дела през 2007г.
В
трето отделение са
постъпили 180 частни
административни дела
при
191 бр. дела през 2008г. и 102
през 2007г.

Сравнителен анализ на постъпилите по отделения
частни административни дела през 2007 г., 2008 г. и 2009г.
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ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА
Най-голям брой през периода са постъпилите касационни
дела общо 930, от които 903 КНАХД и 27 броя други касационни
дела.
Следващи по постъпление са данъчните дела в съда, които са
общо 679 броя които са със 99 броя повече от постъпилите
данъчни дела през 2008г.-580 броя или през този отчетен период
данъчните дела са се увеличили със 15% и с 205 броя повече от
постъпилите през 2007г. -474 броя данъчни дела или в сравнение
с 2007г. увеличението на данъчните дела е с 30%.
Постъпилите дела по ЗУТ и ЗКИР в съда са 500 броя и са с
37 повече от постъпилите през 2008г.-463 бр. Увеличението е
сравнително малко. През 2007г. броя на постъпилите дела по ЗУТ
е бил 358 и в сравнение с тях през този отчетен период
увеличението е с 142 броя или 28%.
Делата по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ постъпили в съда през периода са
246 броя които са намалели в сравнение с 2008г., когато са
постъпили 534 бр. дела по ЗСПЗЗ. Това са предимно дела по
оспорвания на заповеди на Областен управител – Варна за
одобряване на планове на новообразуваните имоти. Намаление е
налице и в сравнение с 2007г., когато тези дела са били 436 бр.
Това намаление на делата по ЗСПЗЗ се дължи на обстоятелството,
че заповедите на Областен управител, с които се одобряват
планове за новообразувани имоти и които са предмет на
разглеждане в Административен съд Варна се издават
кампанийно по местности, процедурата е бавна и отнема много
време и през отчетния период 2009г. въпреки одобряването на
плановете на няколко местности от Областен управител Варна,
жалбите не са били изпратени в Административен съд Варна.
Постъпилите делата по ЗСВ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС са общо 61
броя които са увеличени със 2 броя в сравнение с 2008г., когато
техния брой е бил 59 бр., но са намалели почти двойно в
сравнение с 2007г., когато постъпилите дела са били 115 броя.
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Делата по КСО и ЗСП са 41 брой и са увеличени също с 2
броя в сравнение с 2008г., когато са били 39бр., но са намалели
почти двойно в сравнение с 2007г., когато техния брой е бил 90
броя.
Постъпилите дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм са общо 181
брой и са увеличени с 109 броя в сравнение с 2008г., когато са
били - 72бр. или тези дела са увеличени с 60% и с 93 броя в
сравнение с 2007г., когато са били 88 бр. или увеличението е с
51%.
Исковите производства постъпили в съда са 145 броя, които
са намалели в сравнение с 2008г., когато са били 159, но са
увеличени с 81 бр. в сравнение с 2007г., когато са били 64 броя
или увеличението в сравнение с 2007г. е с 55%.
Образуваните други административни дела през 2009г. са
общо 351бр. и са увеличени с 49 бр. в сравнение с 2008г., когато
са били – 302 бр. и с 79 броя в сравнение с 2007г., когато са били
272 броя.Увеличението е с 225.
Постъпили са и 8 броя дела по чл.304 АПК, като през 2008г.
техния брой е бил 4 бр. административни дела по чл. 304 от АПК.
Постъплението през този отчетен период е двойно.
Постъпили са 5 броя дела по жалби срещу подзаконови
нормативни актове.
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Постъпили видове дела в Административен съд Варна през
2009 г.

ДАНЪЧНИ - 679
ЗУТ и ЗКИР - 500
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 246
ЗСВ,ЗДСл,ЗМВР и ЗОВС - 61
КСО и ЗСП - 41
ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и Задм - 181
Искови производства - 145
Други адм.дела - 351
Касационни дела - 930
Частни адм. дела - 442
По чл.304 от АПК - 8

0%

Жалби с/у подзак. норм. актове - 5
ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК,лицензи -1

0%
0%
19%

12%

14%

7%

26%
10%

4%

5%

2%
1%
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Сравнителен анализ на постъпилите видове дела в
Административен съд Варна
през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
Видове дела
2007
2008
2009
брой дела брой дела брой дела
Данъчни

474

580

679

ЗУТ и ЗКИР

358

463

500

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, ЗОСОИ,
ЗВСВНОИ по ЗТСУ
КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС, ЗСВ

436

534

246

115

59

61

КСО и ЗСП

90

39

41

ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм.

88

72

181

Искови производства

64

159

145

Други адм. дела

272

302

351

Касационни дела

535

788

930

Частни адм. дела

372

425

442

По чл. 304 от АПК

-

4

8

Жалби с/у подзак. норм актове

-

0

5

ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК, лицензи

-

0

1

Средномесечното постъпление на дела през отчетния период
в съда е 299бр. дела, което е увеличено в сравнение с 2008г. с 13
дела , когато същото е било 286 дела и в сравнение с 2007г. с 19
дела, когато са постъпили средно месечно 280 дела.
На един съдия през отчетния период са постъпили средно
132 броя дела при 127 дела за 2008г. и по 82 дела за 2007г. За
един месец на съдия са постъпили средно по 11 дела при 10 дела
за 2008г. и 7 дела на месец през
2007г. Следователно
тенденцията за увеличение на броя на постъпващите дела се
запазва през годините.

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА
Разгледани през отчетния период са общо 4806 броя дела
които са с 372 броя повече от разгледаните през 2008г.- 4434 дела
и с 2617 бр. повече от разгледаните през 2007г.-2189 бр. дела.
Разгледаните първоинстанционни дела са 3790 бр., които са с 263
броя повече от разгледаните през 2008г-3527 първоинстанционни
дела и 1016 броя касационни дела които са с 109 броя повече от
разгледаните 907 касационни дела през 2008г.
В първо отделение съдиите са разгледани общо 1576 бр.
дела или 33% от общо разгледаните в съда дела които са с 188 бр.
повече от разгледаните през 2008г.-1388 дела и с 839бр. повече от
разгледаните през 2007г.-737 дела. От тях 1118 бр. са
първоинстационни които със 8 бр. повече от разгледаните 1110
първоинстанционни през 2008г. и 319 бр. касационни, които са с
41 бр. повече от разгледаните през 2008г.-278 касационни.
Разгледани са и 139 бр. частни дела.
Във второ отделение са разгледани общо 1363 броя дела
или 29% от общо разгледаните в съда дела. От тях 886 броя са
първоинстанционни при 955 през 2008г., 352 броя касационни и
125 броя частни дела. В сравнение с отчетен период 2008г.,
когато са разгледани 1251 дела, броя на разгледаните дела в
отделението е увеличен с 112 дела и сравнение с 2007г., с 865
дела, когато са разгледани 498 дела. Увеличен е и броя на
разгледаните касационни дела от 296 касационни дела през
2008г. на 352 бр. през този отчетен период.
В трето отделение разгледаните дела са общо 1867 бр.,или
38% от делата в съда, които са увеличени в сравнение с 2008г.,
когато са били 1795 дела с 75 дела и с 895 бр. повече от 2007,
когато са разгледани
972 дела. От тях 1336 бр. са
първоинстанционните дела, 345 бр.касационни дела и 186 бр.
частни дела. Броя на разгледаните първоинстанционни дела е
намалял в сравнение с 2008г.с 126 бр., когато са разгледани 1462
първоинстанционни дела, а броя на разгледаните касационни дела
е увеличен с 12, тъй като през 2008г. са били 333 касационни.
Увеличаването на броя на разгледаните през отчетния период
дела в сравнение с предходните два отчетни периода с 53%
повече от 2007г. и с 9% повече от 2008г. е основание да се
направи много добра оценка за работата на съдиите, като
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тенденцията за увеличаването на броя
годините.

им се запазва през

Сравнителен анализ на разгледаните видове дела в
Административен съд Варна
през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.
РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА
2007 г.
2008 г.
2009 г.
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
1741
3527
3790
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
448
907
1016
ОБЩО ДЕЛА
2189
4434
4806

Сравнителен анализ на разгледаните
дела през 2007 г.,2008 г. и 2009 г.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3527
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1741
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448
2007 г. 2008 г. 2009 г.
Първоинстанционни

Касационни
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА

От разгледаните през периода 4806 броя дела са свършени
общо 3592р. дела или 74% от делата, който показател е основание
да се направи много добра оценка за работата на съда през
отчетния период.
Свършените дела в Административен съд Варна през
отчетния период 3592 броя са със 374 бр. повече от свършените
през
2008г.-3218.
От
тях
свършени
са
2744
бр.
първоинстанционни, които са с 347 бр. повече от свършените
през 2008г.-2397 първоинстанционни дела и 848 броя касационни
които са с 27 повече от свършените през 2008г.- 821 касационни
дела. В сравнение с отчетен период 2007г., борят на свършените
дела е увеличен с 1682 дела, който показател е основание за много
добра оценка и подобряване на работата на съдиите през този
отчетен период в сравнение с 2007г. и 2008г.
Средно един съдия е свършил през периода 133 броя дела
при 119 бр. дела за 2008г., следователно е налице увеличение на
свършените дела с 14 бр. на съдия и в сравнение с 2007г., когато
са свършени по 94 дела средно, увеличението е с 39 броя на
съдия.
За един месец средно от съдия са свършени по 11 дела при
9,9 дела за 2008г. и
7,8 дела за 2007г. Тенденцията е за
увеличение на броя на свършените дела средно от един съдия и е
основание за много добра оценка на работата на съдиите по
отношение на свършените дела.
В първо отделение броя на свършените дела е 1054 бр. от
разгледаните 1576 броя, които са със 88 броя повече от
свършените 966 броя през 2008г. и с 577 броя повече от
свършените през 2007г.-477 броя дела, макар и за по-кратък
период от 01.03.2007г.-31.12.2007г. Свършените в отделението
дела са общо 66% от разгледаните за периода и 29% от общо
свършените в съда 3592 бр. дела. Свършените през периода 1054
броя дела са със 101 по-малко от постъпилите в отделението 1155
дела, което е
основание за добра оценка на работата в
отделението.

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

Във второ отделение са свършени общо 1055 от
разгледаните 1363 бр. през периода, което представлява 77% от
разгледаните през периода и 30% от общо свършените в съда 3592
дела. Налице е увеличение на свършените в отделението дела в
сравнение с предходните два отчетни периода със 169 броя
повече от свършените през 2008г. и със 538 броя повече от 2007г.,
който период е по-кратък.Свършените във второ отделение 1055
дела са повече от постъпилите през периода 1001 дела.
В трето отделение са свършени 1483 дела от разгледаните
1867 бр., което представлява 79% от общо разгледаните дела и
41% от общо свършените в съда дела през периода. Броя на
свършените дела в отделението е увеличен през периода със 117
дела в сравнение с 2008г., когато свършените дела са били 1366 и
със 567 в сравнение с 2007г., когато са били свършени 916 дела.
Най-голям е броят на свършените дела в трето отделение –
1483, като в останалите две отделения е почти еднакъв,
съответно-1054 дела в първо отделение и 1055 дела във второ
отделение.

СВЪРШЕНИ
ДЕЛА
3592

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ

КАСАЦИОННИ

2744

848
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Табличен анализ на свръшените дела по съдии
СЪДИИ ПО
АЗБУЧЕН РЕД

ПЪРВО
ИНСТАН
ЦИОННИ

Благовеста Липчева
Борислав Милачков
Веселина Чолакова
Гергана Стоянова
Даниела Недева
Дарина Рачева
Десислава Стоева
Диана Стамболова
Красимира Желева
Евгения Баева
Евелина Попова
Елена Янакиева
Ивелина Янева
Ивета Пекова
Ирена Обретенова
Искрена Димитрова
Йова Проданова
Красимир Кипров
Кремена Данаилова
Маргарита Йорданова
Мария Ганева
Мария Иванова
Мария Йотова
Марияна Бахчеван
Марияна Ширванян
Миглена Николова
Ралица Андонова
Росица Цветкова
Тинка Косева
Юлия Бажлекова
Янка Ганчева
ОБЩО

155
141
86
119
85
89
144
96
99
37
68
30
92
99
80
106
50
75
133
5
123
70
51
87
77
79
143
124
46
71
86
2744

КАСАЦИОННИ ОБЩО
ДЕЛА
30
30
34
28
27
27
35
30
28
11
33
21
30
42
32
31
15
25
32
2
32
30
19
31
32
33
32
29
6
16
43
848

185
171
120
147
112
116
179
126
127
48
101
51
122
141
112
137
65
100
165
7
155
100
70
118
109
112
175
153
52
87
129
3592
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С най голям брой свършени дела през периода са съдиите
Благовеста Липчева-185 броя, Десислава Стоева – 179 бр. дела и
Ралица Андонова -175 бр.
От разгледаните 949 дела по ДОПК и ЗМ са свършени 548 бр.
дела или 57% от делата. Броя на свършените дела по ДОПК и ЗМ е
намалял през този отчетен период с 11 % в сравнение с 2008г.,
когато от разгледаните 845 броя дела по ДОПК и ЗМ през периода
са свършени 575 бр. дела или 68% от
делата. С оглед
констатираното намаляване на свършените данъчни дела, следва
да се обърне внимание на съдиите при Административен съд
Варна, разглеждащи тези дела да вземат необходимите мерки и
процесуални действия с оглед повишаване броя на свършените
дела от този вид за което ще се направят специални препоръки в
настоящия доклад.
От разгледаните 705 броя дела по ЗУТ и ЗКИР са свършени
през периода 477 броя дела или 67% от делата. В сравнение с
отчетен период 2008г. броя на свършените дела по ЗУТ е увеличен
тъй като през 2008г. от разгледаните 1012 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР
свършени са 507 дела или 50% от делата. Увеличението е с 17 %
свършени повече дела по ЗУТ от 2008г., който показател е
основание за много добра оценка на работата на съдиите във
второ отделение, разглеждащи този вид дела.
От разгледаните 450 частни административни дела
свършени през отчетния период са 439 броя дела или 97% от
делата, който показател е почти идентичен с 2008г., когато от
разгледаните 430 частни административни дела са свършени
422, което представлява 98% от делата. Този показател е
основание за много добра оценка на работата на всички съдии в
съда при разглеждането на частните административни дела,
поради което следва да им се препоръча да продължат добрата
организация на работата с оглед запазване на добрите резултати
по отношение срочността на тяхното разглеждане и приключване.
От разгледаните 185 броя искове по АПК свършени през
периода са 151 бр. дела или 83% от делата, който процент е
увеличен в сравнение с отчетен период 2008г., когато от
разгледаните 174 дела по исковите производства са приключили
134 броя дела, което представлява 77% от делата. Предвид
характера на исковото производство и високия процент на
свършените дела през отчетния период, следва да се даде много
добра оценка за работата на съдиите в трето отделение,
разглеждащи дела по искови производства и да им се препоръча и
занапред да продължат добрата си практика по приключване
голям процент от този вид дела в рамките на отчетния период.
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От разгледаните 1016 бр. касационни дела през периода са
свършени общо 848 бр. или 83% от касационните дела. Броя на
свършените касационни дела е намалял значително в сравнение с
2008г., когато от разгледаните 859 бр. касационни дела са
свършени 821 бр. дела, което представлява 96% от делата.
Предвид намаляването на броя на свършените касационни дела с
13% в сравнение с предходен отчетен период, следва да се обърне
внимание на всички съдии за предприемане на необходимите
процесуални действия, относно приключване на касационните
дела в по-кратки срокове, включително и насрочването им в пократки срокове от постъпване на касационните жалби и предвид
характера на касационното производство в което е допустимо
събирането единствено на писмени доказателства.
От
разгледаните
през
периода
469
броя
други
административни дела свършени са общо 372 броя или 79% от
делата. За сравнение с отчетен период 2008г. от разгледаните
387бр. други административни дела свършени са 269бр., което
представлява 70% от делата. През този отчетен период броя на
свършените други административни дела е увеличен с 9%, което е
основание да се направи оценка за подобряване на работата на
съдиите в трето отделение, разглеждащи този вид дела и
препоръки да продължат и занапред добрата си работа.
От разгледаните през периода 673 броя дела по ЗСПЗЗ,
ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др., свършени са общо 496
бр. дела, което представлява 73% от делата. В сравнение с отчетен
период 2008г. този показател също е подобрен, макар и с малко3% повече свършени дела по ЗСПЗЗ и др., когато от разгледаните
дела по ЗСПЗЗ 429 бр. дела са свършени общо 302 дела, което
представлява 70% от делата.
При този вид дела, следва да се отчете, че се разглеждат
бавно, предвид
характера на производството, както и
обстоятелството, че по тях участват голям брой страни, повечето
от които не се представляват от адвокат и това затруднява целия
процес и приключване на делото от съдията.
От разгледаните 211 дела по ЗДС, ЗОБС, ЗМСМА и ЗАДм
свършени през периода са общо 162 дела или 76% от делата.
От разгледаните общо 5 броя дела по жалби срещу
подзаконови нормативни актове са свършени всичките 5 броя
дела или 100% от делата.
От разгледаните 76 дела по ЗДсл., ЗМВР, ЗОМС и ЗСВ за
свършени общо 47 броя дела или 61% от делата и на този
показател следва да се обърне внимание на съдиите, относно
вземане на необходимите мерки за приключване на по-голям брой
дела в рамките на отчетния период.
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През периода са свършени 39 дела по КСО и ЗСП от
постъпилите 58 броя, което представлява 67% от делата, поради
което също следва да се обърне внимание на съдиите, относно
тяхното по бързо приключване и предвид характера на
производствата.
От постъпилите 8 дела по чл.304 от АПК през периода са
свършени 7 дела.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2007 г.
1465
445
1910

2008 г.
2397
821
3218

2009 г.
2744
848
3592

Сравнителен анализ на свършените дела през
2007 г., 2008 г. и 2009 г.
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Свършени дела по отделения 2007 г.
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Свършени дела по отделения 2009 г.
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РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА
За отчетния период в съда са решени по същество общо 2714
броя дела което представлява 75% от свършените дела, който
показател е подобрен в сравнение с отчетен период 2008г., когато
са решени по същество 2257 броя дела, което представлява 70%
от общо свършените през периода дела и в сравнение с отчетен
период 2007г., когато решени по същество са 1288 дела или 67%
от общо свършените през периода дела.
Решени по същество са 1533 броя първоинстанционни дела,
818 касационни дела и 363 частни административни дела.
Най-голям е броят на решените по същество касационни
дела.
От първоинстанционните дела най-голям е броят на
решените по същество данъчни дела - 488 броя, след това на
делата по ЗСПЗЗ-359 броя и делата по ЗУТ и ЗКИР 276 броя.
Другите административни дела решени по същество са 204 броя,
делата по искови производства по АПК-63 броя, делата по ЗДС,
ЗОС, ЗМСМА и ЗАДм.-74 броя; делата по ЗДСл., ЗМВР и др. са 36
броя и делата по КСО и ЗСП са 28 броя.
Следва да се обърне внимание, че от свършените общо 477
бр. дела по ЗУТ и ЗКИР, решени по същество са едва 276 бр. или
57% от делата, като останалата част-201 бр. са прекратени. Този
показател следва да се има предвид при преценка натовареността
на съдиите по отделения.

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

От общо свършените за периода други административни дела
-372 броя решени по същество са 204 дела, което представлява
54% от общо свършените други административни дела, като
останалата част - 168 броя са прекратени. Този показател, също
следва да се има предвид по отношение натовареността на
съдиите от трето отделение, които разглеждат този вид дела и
преценка на тяхната натовареност.
Същите са изводите и по отношение прекратените дела по
искови производства - 88 бр. от общо свършените 151 бр. дела,
което представлява 58% от делата по искови производства се
прекратяват. Делата по ЗДС и ЗОбС - 88 прекратени дела от общо
свършени 162 дела или процента на прекратените е 54%.
Голям
брой
по
същество
са
решени
и
частни
административни дела - 363 бр.от свършените общо 439 бр. или
82% от частните дела.
Най-голям брой през отчетния период са решените по
същество в съда касационни дела - 818 дела от общо свършените
848 броя касационни дела през периода, което представлява 96%
от свършените общо касационни дела са решени по същество.
С най-голям брой решени по същество дела в съда са съдиите
Десислава Стоева - 139 бр. от трето отделение, съдия Ивета
Пекова – 132 бр. от първо отделение, съдия Ралица Андонова - 128
бр. от трето отделение, съдия Искрена Димитрова - 122 бр. от
първо отделение и съдия Борислав Милачков - 116 бр. от трето
отделение.
В първо отделение са решени по същество 926 броя дела от
общо решените по същество за съда 2714 дела, което
представлява 34% от общо решените по същество дела в съда.
Решените по същество данъчни дела са 488 броя, което
представлява 52% от всички решени в отделението дела по
същество. Решените по същество касационни дела са 245 броя,
което представлява 26% от общо решените по същество дела, 118
броя частни административни дела са решени по същество, което
представлява 13% от решените по същество дела. Останалите дела
решени по същество са 66 броя дела по ЗСПЗЗ, 6 бр. искове по
АПК и 5 броя други касационни дела.
Във второ отделение решените по същество дела са 793
броя от общо решените в съда 2714 дела, което представлява 29 %
от общо решените по същество дела. Решени по същество са 384
броя първоинстанционни дела или 48% от делата; 299 броя
касационни дела или 37% от делата и 110 броя частни дела или
13 % от делата.
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В трето отделение решените по същество дела са 986 броя
от общо за съда 2714 бр. дела, което представлява 37% от всички
решени по същество дела в съда. Решените първоинстанционни
дела в отделението са 582 или 59% от делата, касационните дела
са 269 бр. или 27% от решените по същество и 135 частни дела,
които са 13% от делата.
ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
През отчетния период в съда са прекратени са общо 878 бр.
дела, което представлява 24% от общо свършените дела. През
2008г. са били прекратени 961 дела, които са 30% от свършените
дела.
Най-голям е броя на прекратените дела по ЗУТ и ЗКИР 201 бр., следват другите административни дела - 168 бр. и делата
по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ и др.-137 бр., исковете по АПК - 88бр.,
дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАДм - 88бр. и частни
административни дела - 76 броя.
Следва да се отбележи,че от първоинстанционните дела наймалък брой са прекратените дела по ДОПК и ЗМ – 60 бр., от общо
свършените 548 броя дела по ДОПК и ЗМ, което означава, че от
делата по ДОПК и ЗМ се прекратяват едва 10% от свършените
дела, като останалите 90% се решават по същество. Тези
показатели са основание да се приеме, че съдиите в първо
отделение, които разглеждат този вид дела, постановяват най много съдебни актове по същество и работят с най - голяма
натовареност в съда.
Броят на прекратените дела в първо отделение е 118 или
13% от общо прекратените в съда дела.От тях прекратените
първоинстанционни дела са 94 бр.; касационните дела са 8 бр. и
16 броя частни дела.
Във второ отделение са прекратени 262 броя дела или 30%
от общо прекратените в съда дела. От тях 245 броя са
прекратените първоинстанционни дела; 3 бр. касационни и 14 бр.
частни дела.
В трето отделените прекратените дела са 497 броя или 57%
от общо прекратените в съда 878 броя дела. Прекратените
първоинстанционни дела са 432 бр., 19 бр. касационни и 46 броя
частни дела.
При анализ на горните данни следва, че броя на
прекратените дела в трето отделение е най-голям 57% от всички
прекратени, като същия е по-голям от броя на общо прекратените
в първо и второ отделение 43% от делата. Следва да се отбележи
голямата разлика между прекратените дела в първо отделение -
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13% и в трето отделение 57%, който показател сочи на
изключително голяма натовареност на съдиите в първо отделение.

СВЪРШЕНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК
От свършените през отчетния период 3592 бр. дела,
разгледани в тримесечен срок са 2024 броя, което представлява
56% от делата. От разгледаните в тримесечен срок 2024 броя дела
946 дела са свършени в срок до 1 м., което представлява 47% от
свършените общо в тримесечен срок дела. Над тримесечен срок са
свършени 1568 бр. дела. На този показател следва да се обърне
специално внимание на съдиите в препоръките на настоящия
доклад за предприемане на необходимите мерки, включително и
от Председателя на съда за намаляване на броя на приключилите
след тримесечния срок дела.
През 2008г. броя на разгледаните в срок до три месеца дела
е бил 1949 бр., което представлява 60% от общо свършените дела.
Над три месеца са били свършени 1269 бр., като следва да се
отбележи че през този отчетен период е увеличен броя, както на
свършените в три месечен срок дела със 75 броя, така и на
свършените над три месечния срок със 299 броя. През 2007г. броя
на свършените в тримесечен срок дела е бил 1514 или 79% от
общо свършените дела са разгледани в тримесечен срок.
От анализа на горните данни се установява намаление на
броя на свършените в тримесечен срок дела от 79% през 2007г. на
60% през 2008г. и 56 % през този отчетен период 2009г. На този
показател следва да се обърне внимание на съдиите, относно
срочността
на
разглеждане
на
делата,
отчитане
на
обстоятелството, че през този отчетен период за разлика от 2007г.,
съдът разполага с четири съдебни зали и предприемане на
необходимите процесуални действия за дисциплиниране на
страните и вещите лица с оглед по - малко отлагане на делата в
съдебни заседания.
Свършените първоинстанционни дела в тримесечен срок са
1352, които са намалели с 8 броя в сравнение с 2008г., когато в
този срок са вършени 1360 първоинстанционни дела, което
представлява 66% от делата, като през 2008г. този процент е бил
70%. Броят на свършените касационни дела до три месеца е 672
броя, което представлява 79% от свършените касационни дела.
Частните административни дела приключили в тримесечен срок
са общо 432 бр., което представлява 98% от свършените частни
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административни дела общо 439 бр. От делата по чл.304 АПК
всички 7 бр. са приключени в 3 месечен срок.
Броя на свършените дела по ДОПК и ЗМ в три месечен срок е
150 бр., което представлява едва 27 % от общо свършените за
периода 548 бр. данъчни дела. Този процент е изключително
нисък, поради което следва да се обърне внимание на всички
съдии в първо отделение, разглеждащи този вид дела, относно
предприемане на необходимите мерки и процесуални действия за
по-срочно разглеждане на делата.
Свършените в тримесечен срок дела по ЗУТ и ЗКИР са 193
броя от общо свършените 477 броя, което представлява 40% от
общо свършените дела по ЗУТ и ЗКИР за периода. Този процент е
нисък, поради което следва да се обърне внимание на съдиите във
второ отделение, разглеждащи този вид дела, относно
предприемане на необходимите процесуални действия за
приключване на по - голям брой от свършените дела в рамките на
тримесечния срок.
От свършените 372 броя други административни дела в
тримесечен срок са разгледани 223 дела, което представлява 59%
от делата, останалите 41% са разгледани извън тримесечния срок.
От свършените 496 броя дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ,
ЗВСВНОИ и др., разгледани в тримесечен срок са едва 89 броя
дела, което означава, че едва 17% от тези дела са разгледани в
тримесечен срок, останалите 83% извън рамките на тримесечния
срок. Този показател и изключително нисък, поради което следва
да се обърне внимание на всички съдии, разглеждащи този вид
дела, независимо от особеностите и характера на производството
и големия брой заинтересовани лица, които участват в тях, да
предприемат необходимите процесуални действия, включително
чрез дисциплиниране на страните и вещите лица за приключване
на делата в рамките на тримесечния срок и подобряване на този
показател.
В тримесечен срок са свършени и 98 дела по искови
производство от общо свършените 151 дела, което представлява
64% от делата.
Единствено
добър е показателят на свършените в
тримесечен срок частни административни дела - 432 броя от
свършените общо 439 бр., което представлява 98% от частните
административни дела, приключват в тримесечен срок. Следва да
се препоръча на съдиите и в бъдеще за стремят да запазят този
висок процент.
Най - голям брой свършени дела, разгледани в тримесечен
срок имат съдиите в трето отделение: Липчева – 139 бр. и съдия
Милачков – 120 бр., Кремена Данаилова и Ралица Андонова по
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114 бр., като останалите съдии от първо и второ отделение имат
свършени в тримесечен срок средно по 50 дела.
В първо отделение разгледаните в тримесечен срок дела са
496 броя, което представлява 24% от общо разгледаните в
тримесечен срок дела в съда.
Във второ разгледани в тримесечен срок са 579 броя дела,
което представлява 28% от общо разгледаните в съда дела в
тримесечен срок.
В трето отделение разгледани в тримесечен срок са 948 броя
дела или 46% от общо разгледаните в съда в този срок дела.
Следва да се има предвид, че по-големия брой свършени дела
в трето отделение в рамките на тримесечния срок се дължи на
големия процент прекратени дела през периода - 57%.

НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
От разгледаните в съда през отчетния период 4806 дела в
края на периода
са останали несвършени 1214 дела, което
представлява 25% от общо разгледаните дела. В сравнение с
отчетен период 2008г. процента на останалите несвършени дела в
края на периода е намалял с 2%. През 2008г. от разгледаните в
съда 4434 дела в края на периода са останали несвършени 1216
дела или 27% от общо разгледаните дела.
Несвършените първоинстанционни дела в края на периода
са 1046, а касационните дела 168 бр. През 2008г. несвършените
първоинстанционни дела са били 1130, а касационните 86 бр.
дела.
Най - голям е броят на несвършените дела по ДОПК и ЗМ 401 бр. дела, които представляват 33% от общо несвършените в
съда дела. Следват делата по ЗУТ и ЗКИР - 228 броя несвършени
дела или 19% от общо несвършените дела през периода.
Следващите по брой несвършени дела са по ЗСПЗЗ - 177бр. или
14% от делата
и касационните дела от наказателно
административен характер - 164 броя дела или 13% от
делата.Високия процент на несвършените касационни дела се
дължи на обстоятелството, че в края на отчетния период през
м.ноември и м. декември 2009г. са постъпили голям брой
касационни дела, които са насрочени за разглеждане през
следващия отчетен период през м.януари и февруари 2010г. в
рамките на двумесечен срок.
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Останалите несвършени други административни дела са 97
броя. Делата по КСО и ЗСП - 19 б р.; делата по ЗДСл. и ЗМВР - 29
бр.; делата по ЗОС и ЗДС- 49 броя, а делата по искови
производства - 34 бр. Останалите несвършени частни
административни дела са 11бр.
Несвършените дела в края на периода в първо отделение са
общо 512 броя, което представлява 42% от общо несвършените в
съда дела, като най-голям е боря на несвършените данъчни дела 401 броя което представлява 79% от общо несвършените в
отделението дела. Останалите несвършени касационни дела са 60
бр.
Във второ отделение останали несвършени в края на периода
са общо 309 броя дела или 26% от общо несвършените в съда дела.
Следва да се обърне внимание, че останалите несвършени дела по
ЗУТ в отделението са общо 215 броя, което представлява 69% от
общо несвършените в отделението дела, поради което следва да се
обърне внимание на съдиите в отделението относно високия
процент несвършени дела по ЗУТ.
Несвършените дела в трето отделение са 393 бр., което
представлява 32% от общо несвършените в съда дела.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2009г. ОБЖАЛВАНИ
АКТОВЕ
Общо за отчетния период броя на върнатите обжалвани дела
в съда, по които е било постановено решение са 707 броя, като
през 2008г. същите са били 478 бр.
От тях изцяло оставени в сила са общо 495 броя решения
или 70% от всички проверени решения. През 2008г. потвърдени
са били 350 броя съдебни решения
или 73,3% от всички
проверени такива. През този отчетен период процента на
потвърдените съдебни решения е намалял с 3,3 % който е
незначителен, но все пак следва да се обърне внимание на
съдиите за съобразяване на постановените решения с практиката
на ВАС на РБ. Отменените решения поради наличие на
касационните основания по чл. 209, т. 3 от АПК са общо 133 броя,
частично отменени и обезсилени решения в същата хипотеза са
общо 51 решения. Отменени изцяло на основания извън тези по
чл. 209, т. 3 АПК са 15 бр. решения. Обезсилените решения по чл.
221, ал. 3 АПК са 10 бр. Един брой решение е обезсилено поради
оттегляне на жалбата. Два броя съдебни решения са частично
отменени на основания, извън тези по чл. 209, т. 3 АПК.
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Общо за отчетния период броя на върнатите обжалвани дела
в съда, по които е било постановено определение са 420 броя при
345 бр. през 2008г. От тях изцяло оставени в сила са общо 293
броя определения или 69% от всички върнати определения. В
сравнение с отчетен период 2008г. процента на потвърдените
определения е увеличен с 3,5%, тъй като през 2008г. са били
потвърдени 226 определения или 65,5 % от всички върнати
дела. Отменени изцяло са общо 110 определения или 26% от
всички върнати обжалвани определения. Обезсилени са 5 броя
определения; 4бр. определения са отменени частично; 1 бр.
определение е обявено за нищожно, 7 бр. определения са
отменени изцяло на основания, извън тези по чл. 209, т. 3 АПК.
В първо отделение потвърдени изцяло са 201 броя съдебни
решения от общо 495 броя потвърдени решения за съда или 40%
от общо потвърдените решения и 64% от общо върнатите
обжалвани решения.
Във второ отделение изцяло потвърдени са 107 броя решения
или 21% от общо потвърдените решения в съда и 81% от общо
върнатите обжалвани решения в отделението.
В трето отделение изцяло оставени в сила са 173 броя
съдебни решения или 34% от общо оставените в сила решения в
съда за периода и 69% от върнатите обжалвани решения в
отделението.

III ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА
ПО ОТДЕЛЕНИЯ
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ
Първо отделение на Административен съд гр. Варна разглежда
данъчни, митнически дела, касационни дела от наказателно административен характер, дела по чл. 75 от ДОПК, частни
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административни дела с предмет: спиране изпълнението на
административни актове по ЗУТ и до средата на отчетния период
дела по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
СЪСТАВ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ:
През отчетната 2009г. за периода 01.01.2009г. до 31.12.2009г.
в първо отделение са работили общо 12 съдии, от които 8 съдии са
работили през целия отчетен период и 4 съдии само за част от
периода. През целия период в отделението са работили съдиите:
Веселина Чолакова, Дарина Рачева,
Ивелина Янева, Ивета
Пекова, Искрена Димитрова, Красимира Желева, Марияна
Ширванян и Тинка Косева. Съдия Йова Проданова е работила до
м.08.2009г. включително, след което е била командирована във
ВАС на РБ. Съдия
Евгения Баева е работила за периода
05.10.2009г.-31.12.2009г.,
като
е
поела
състава
на
командирования съдия Йова Проданова. Съдия Маргарита
Йорданова е встъпила в длъжност на 02.11.2009г. и от тази дата е
работила в отделението до края на отчетния период. Съдия
Красимир Кипров е работил в отделението
за периода:
16.03.2009г.-30.06.2009 г..
До края на отчетния период отделението е работило в състав от
девет съдии.
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:
Останалите несвършени дела в отделението в началото на
отчетния период са общо 421 броя от общо несвършени за съда
1216бр. или 34% от несвършените дела от които по ДОПК и ЗМ са
270бр., 120 броя дела по ЗСПЗЗ; 29 броя касационни от
наказателно-административен характер дела, 1бр. частно
административно дело. Разпределени по съдии несвършените дела
са както следва: Веселина Чолакова - 58 броя дела, Дарина Рачева
- 52 дела, Евгения Баева - 10 дела , Ивелина Янева - 58 дела,
Ивета Пекова - 40 дела, Искрена Димитрова - 42 дела, Йова
Проданова - 32 дела, Красимира Желева - 64 дела, Маргарита
Йорданова - 13 дела, Марияна Ширванян - 42 дела и Тинка Косева
- 10 дела. Най –голям брой несвършени дела в началото на
периода имат съдиите Желева - 64 и Чолакова и Янева по 58 броя
дела.
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:
През отчетния период в отделението са постъпили общо 1155
броя дела които са с 84 броя повече от 2008г. От общо
постъпилите в съда 3590 бр. дела в отделението са постъпили 32%
от делата. Постъпилите дела по ДОПК и ЗМ са 679 броя, които са
със 105 броя повече от 2008г. / 574 /броя първоинстанционни
дела по ДОПК и ЗМ, 23 броя дела по ЗСПЗЗ, 284 броя наказателни
от административен характер дела, 14 броя искове по АПК; 3 броя
други административни дела, 8 броя дела по чл.304 от АПК; 125
броя частни административни дела по чл.75 от ДОПК и спирания
по ЗУТ.
В сравнение с отчетен период 2007г. /макар и по кратък от
01.03.2007г. до 31.12.2007г./, когато в отделението са постъпили
общо 746 броя дела, през отчетен период 2008г. са постъпили
1071 бр. през този отчетен период е налице увеличение на
постъпилите дела с 325 броя или с 30% в сравнение с 2007г. и със
84 броя през 2009г. Увеличен е и броят на постъпилите дела по
ДОПК и ЗМ със 100 бр. от 474 през 2007г. на 574 броя през
2008г. и 679 броя през 2009г. или със 100 броя повече от всяка
предходна година. Тенденцията е към увеличение и на броя на
касационните от наказателно-административен характер дела от
153 бр. през 2007г. на 227 бр. през 2008г. или със 74 дела и 284
бр. през 2009г. или с 57 броя повече от предходната година.
Постъпленията на делата през периода по съдии са както
следва:
Веселина Чолакова-127 броя дела; Дарина Рачева-125 броя
дела; Евгения Баева-85 броя дела; Ивелина Янева-122 броя дела;
Ивета Пекова-142 броя; Искрена Димитрова-137 броя; Йова
Проданова-33 броя; Красимира Желева-129 броя; Маргарита
Йорданова-44броя; Марияна Ширванян -1128 броя
и Тинка
Косева-65 броя. Най – голям брой дела са постъпили на съдия
Ивета Пекова - 142 броя, като постъпленията на делата между
останалите съдии, работили
през целия отчетен период са
сравнително равномерни с изключение на Председателя Тинка
Косева, на която се разпределят на 50% в сравнение с останалите
съдии.
Средно постъпилите дела в отделението на един съдия са по
128 дела като в сравнение с отчетен период 2008г., когато са били
средно по 107 броя дела се наблюдава увеличение на постъпилите
дела с 21 броя средно на един съдия, както и увеличение с почти
51% в сравнение с 2007г., когато средния брой е бил около 57 дела
на съдия.
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Средно в отделението са постъпили по 75 броя данъчни и
митнически дела в сравнение с 2008г. техния брой е бил по 57
броя дела по ДОПК и ЗМ и се наблюдава увеличение на броя на
постъпилите данъчни и митнически дела.
Средно на съдия в отделението за периода са постъпили по
31 броя КНАХД, които са с по 9 броя повече от тези за 2008г./по
22 броя/ и по 13 броя повече от 2007г., когато постъпленията са
били по 18 КНАХД.
Средно месечно на един съдия в отделението са постъпвали
около 14,2 броя дела, като е налице увеличение в сравнение с
миналия отчетен период 2008г., когато този брой е бил средно
10,5 броя дела и през 2007г. средно по 7,5 дела на месец.
РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:
В първо отделение съдиите са разгледани общо 1576 бр.
дела или 33% от общо разгледаните в съда дела, които са с 188 бр.
повече от разгледаните през 2008г.-1388 дела и с 839 бр. повече
от разгледаните през 2007г. - 737 дела. От тях 1118 бр. са
първоинстационни, които със 8 бр. повече от разгледаните 1110
първоинстанционни през 2008г. и 319 бр. касационни, които са с
41 бр. повече от разгледаните през 2008г. - 278 касационни.
Разгледани са и 139 бр. частни дела.
От разгледаните 1576 бр. дела - 959 броя са по ДОПК и ЗМ. В
сравнение с предходните два отчетни периода е налице
увеличение със 122 броя от разгледаните 837 броя през 2008г. на
разгледаните данъчни и митнически дела и със 425 броя от
разгледаните през 2007г. - 574 броя данъчни и митнически дела.
Разгледани са и 143 дела по ЗСПЗЗ, които са с 3 повече от
2008г., когато са разгледани общо 140 дела по ЗСПЗЗ, 139 бр.
частни административни дела по ДОПК и ЗУТ. През отчетния
период са разгледани също 313 броя касационни от наказателноадминистративен характер дела, 6 броя други касационни дела; 3
бр. други административни дела; 8 дела по чл. 304 АПК и 14 бр.
иск по АПК.
Тенденцията е за увеличаване броя на разгледаните дела в
отделението в сравнение с предходните две години.
По съдии разпределението на разгледаните дела е както
следва:
Съдия Веселина Чолакова е разгледала общо 185 броя дела от
които 114 броя по ДОПК и ЗМ; 17 броя по ЗСПЗЗ, 14 броя частни
административни дела и 39 броя КНАХД и 1 бр. иск по АПК.
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Съдия Дарина Рачева е разгледала 177 броя дела от които
106 броя по ДОПК и ЗМ; 20 броя по ЗСПЗЗ; 15 броя частни адм.
дела и 33 броя КНАХД и 3 броя искове по АПК.
Съдия Евгения Баева е разгледала 95 бр. дела, от които 52 по
ДОПК и ЗМ, 4бр. по ЗСПЗЗ; 22 броя частни данъчни дела, 1 бр.
касационно дело и 16 бр. КНАХД.
Съдия Ивелина Янева е разгледала през периода 180 броя
дела, от които 110 бр. по ДОПК и ЗМ, 19 броя по ЗСПЗЗ; 14 бр.
частни административни дела и 37 броя КНАХД.
Съдия Ивета Пекова е разгледала 182 броя дела през
периода, от които 105 броя по ДОПК и ЗМ; 17 бр. по ЗСПЗЗ; 1 бр.
иск по АПК; 11 броя частни адм. дела; 46 броя КНАХД и 2 бр.
други касационни дела.
Съдия Искрена Димитрова е разгледала 179 броя дела, от
които 102 бр. по ДОПК и ЗМ; 18 броя по ЗСПЗЗ; 4 бр. искове по
АПК; 19 бр. частни адм. дела и 35 бр. КНАХД и 1 бр. друго
касационно дело.
Съдия Йова Проданова е разгледала 65 броя дела, от които 34
бр. по ДОПК и ЗМ; 7 бр. по ЗСПЗЗ, 1 бр. иск по АПК, 1 бр. друго
адм. дело; 7 броя частни адм. дела; и 15 броя КНАХД.
Съдия Красимира Желева е разгледала 193 броя дела, от
които 127 бр. по ДОПК и ЗМ; 15 бр. по ЗСПЗЗ; 1 бр. по ЗУТ и
ЗКИР; 1 бр. иск по АПК; 13 бр. частни адм. дела; и 36 бр. КНАХД.
Съдия Маргарита Йорданова е разгледала 57 бр. дела, от
които 39 бр. по ДОПК и ЗМ; 7 бр. по ЗСПЗЗ; 1 бр. друго
касационно дело и 8 бр. КНАХД.
Съдия Марияна Ширванян е разгледала общо 170 броя от
които 96 бр. по ДОПК и ЗМ; 19 бр. по ЗСПЗЗ; 3бр. иск по АПК; 13
частни адм.дела; 1 брой друго касационно дело и 38 броя КНАХД.
Съдия Тинка Косева е разгледала общо 75 броя дела, от които
46 броя по ДОПК и ЗМ; 8 бр. адм. дела по чл.304 АПК; 2 броя
други адм. дела; 9 бр. частни адм. дела и 10 броя КНАХД.
Най - голям брой дела в отделението са разгледани от съдиите
Красимира Желева – 193 броя и съдия Чолакова - 185 броя, съдия
Пекова - 182 броя и Янева 180 бр., а на-малък брой съдиите,
които не са работили през целия отчетен период и Председателя
на съда, на който се разпределят 50% от делата на другите съдии
в отделението.
ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА:
От разгледаните през периода 1576 дела в първо отделение са
свършени общо 1054 бр. дела, които са със 78 броя повече от
свършените 966 броя дела през 2008г. и 477 броя дела през 2007г.
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От общо свършените за съда 3592 бр. дела в отделението са
свършени 29% от делата. Свършените първоинстанционни дела в
отделението са 772 бр., а свършените касационни - 282бр.
От свършените първоинстанционни дела 772 бр. частните
административни дела са 134 бр..
От свършените дела в отделението по ДОПК и ЗМ са
свършени общо 548 бр. в сравнение с отчетен период 2008г.,
когато броя на свършените дела по ДОПК е 569 бр., през този
отчетен период е налице намаление на свършените дела с 21 бр.,
който показател не е добър предвид увеличения брой постъпили
данъчни дела през 2009г. в сравнение с 2008г. и по-малкия брой
свършени дела през 2009г..
Свършени са още 92 броя дела по ЗСПЗЗ, 11бр. искове по
АПК, 7 бр. дела по чл. 304 от АПК; 3 броя други административни
дела, 134 броя частни административни дела, 253 броя КНАХД и 5
бр. други касационни дела.
В процентно изражение са свършени общо 69% от
разгледаните през отчетния период дела, а от разгледаните
данъчни и митнически дела са свършени 57% от делата.
Свършените частните административни дела са 100%.
От
разгледаните
касационни
от
наказателноадминистративен характер дела през 2009г. са свършени 80% от
делата, като за предходните периоди 2008г. този процент е бил
89%, а през 2007г. са били 83,37% свършените КНАХД, който
показател не е много добър за работата в отделението с оглед
намаления брой на свършените касационни дела с предходните
два отчетни периоди и следва да се вземе предвид и се обърне
внимание при разглеждане на КНАХД.
Като обща констатация в отделението е увеличен броя на
свършените дела през 2009г. в сравнение с 2008г. и 2007г. като е
намалял броя на свършените данъчни дела и КНАХД в сравнение с
2008г., което е основание да се обърне внимание на съдиите в
отделението при разглеждането на тези видове дела за
предприемане на необходимите процесуални действия с оглед
увеличаване броя на свършените данъчни и дела и КНАХД.
Най-голям брой дела в отделението през периода са
свършени от съдиите Пекова - 141 бр.; Димитрова - 137 бр. и
Желева - 127бр. По - малко дела са свършили съдиите, които не са
работили през целия отчетен период: Проданова-65 бр., Баева - 48
бр.; Йорданова – 7 бр., както и Председателя на съда – 52 бр.
Средно за отчетния период един съдия е свършил 116 бр.
дела при 87,8 дела, през 2008г. и 50 бр. през 2007г., а средно
месечно този брой е 9,6 бр. дела на съдия при 7,3 броя дела на
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един съдия през 2008г., което е добра тенденция за нарастване
броя на свършените дела от съдиите в отделението.

РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО:

От свършените през периода 1044 броя дела решени по
същество са общо 926 бр. дела, който брой е увеличен в сравнение
с 2008г. със 167 броя, когато решени по същество са били 759
броя дела. От общо решените по същество в съда 2714 броя дела в
отделението са решени 34% от делата. От решените по същество
488 броя са по ДОПК и ЗМ, които са с 66 броя повече от 2008г.,
когато са били решени 422 бр. дела по ДОПК и ЗМ. Решени по
същество са и 245 броя КНАХД, които са със 26 броя повече от
решените през 2008г. 219 броя КНАХД. Решени по същество са и
66 броя дела по ЗСПЗЗ, 6 броя искове по АПК, 5 броя други
касационни дела, 118 броя частни административни дела при
102 броя частни административни дела за 2008г. Решени са 5
дела по чл. 304 от АПК. Най - голям брой съдебни актове по
същество е постановила съдия Ивета Пекова -132 броя и съдиите
Димитрова -122 броя и Желева -115 броя, съдия Янева-113 броя.
По - малък брой решени по същество дела имат съдиите, които не
са работили през целия отчетен период и Председателя на съда.
Като добра оценка за работата на отделението следва да се
отбележи по-големия брой решени по същество дела през 2009г.
със 167 броя повече от 2008г.
Прекратени през отчетния период са общо 118 броя дела при
207 броя прекратени дела през 2008г., като намалението на
прекратените дела с 89 бройки е значително и е оценка за поголяма натовареност на съдиите в отделението, предвид малкия
брой прекратени дела. От общо прекратените в съда общо 878
броя дела в отделението са прекратени едва 13% от делата, което
означава че съдиите в отделението са работили с по-голяма
натовареност от останалите отделения и тенденцията за
прекратяване на малък брой дела в първо отделение и в частност
такива по ДОПК и ЗМ е трайна през трите години. От
прекратените дела 60 броя са по ДОПК и ЗМ, които също са
намалели в сравнение с 2008г., когато техния брой е бил 147 броя
по ДОПК и ЗМ или през 2009г. са прекратени 87 броя по - малко
дела по ДОПК и ЗМ. Прекратени са 26 дела по ЗСПЗЗ, 4бр.
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искове по АПК, 2бр. други административни дела, 16 броя
частни административни дела и 8 броя КНАХД и 2 броя дело по
чл.304 АПК.
РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ДЕЛА:
От свършените в отделението през периода 1044 броя дела,
разгледани в 3 месечен срок са общо 496 броя дела, които са със
29 броя по-малко от свършените 525 броя дела през 2008г. и 24%
от общо свършените в 3 месечен срок 2024 броя дела в съда през
отчетния период. Най-голям брой дела в 3 месечен срок е
разгледала съдия Искрена Димитрова – 80 бр., като същата е
разгледала и най-голям брой данъчни дела в същия срок - 29бр. и
съдия Ивета Пекова - 69броя, от които 22 данъчни дела.
Останалите съдии са разгледали в 3 месечен срок средно по 50
броя дела. По този показател следва да се обърне внимание на
съдиите в отделението, относно дисциплиниране на страните и
вещите лица и предприемане на необходимите процесуални мерки
и способи за приключване на по - голям брой от делата в рамките
на 3 месечния срок.
От свършените в 3 месечен срок 496 броя дела по ДОПК и
ЗМ са разгледани общо 150 броя дела. В три месечен срок са
свършени и 181 броя КНАХД от общо за съда 655 броя, което
представлява 27% от общо свършените в съда КНАХД и 71% от
общо свършените в отделението КНАХД. Следва да се обърне
внимание на съдиите в отделението, относно предприемане на
необходимите мерки за приключване на по - голям брой дела в
рамките на 3 месечния срок.
В три месечен срок са разгледани
общо 133 частни
административни деля от общо за съда 432 броя дела, което
представлява 30% от частните дела. Разгледани в 3 месечен срок
са и 10 броя по ЗСПЗЗ, 7 бр. дела по чл.304 от АПК, 2 броя други
адм. дела и 10 бр. искове по АПК.
ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ПЕРИОДА:
От разгледаните през отчетния период 1576 броя дела,
останали несвършени дела в отделението в края на периода са
512 броя дела или 31% от делата и 42% от общо несвършените в
края на периода за целия съд 1214 броя дела. Тенденцията е за
увеличаване броя на несвършените дела с предходните две

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

години, като през 2008г. са били 422 броя, а през 2007г. - 317
броя, но това увеличаване съответства и на по - големия брой
постъпили и разгледани дела от отделението. По ДОПК и ЗМ
останали несвършени са 401 броя дела, 51 брой дела по ЗСПЗЗ, 3
броя искове по АПК, 5 броя частни дела и 60 броя КНАХД.
С най-голям брой несвършени дела в края на периода са
съдиите Красимира Желева - 66 броя; съдия Веселина Чолакова –
65 бр. и съдия Ширванян - 61броя.
ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ:
Общо в отделението през отчетния период са
върнати
обжалваните и протестирани пред ВАС на РБ 310 броя съдебни
решения от общо за съда 707 броя съдебни решения. От 310 броя
върнати обжалвани решения
потвърдени изцяло са 201 броя
решения, което представлява 64% от върнатите обжалвани в
отделението дела и 40% от потвърдените общо за съда 495 дела.
През 2008г. броя на потвърдените решения е бил 175 броя
съдебни решения, който процент е бил
72% от върнатите
обжалвани съдебни решения. Отменени изцяло, поради наличие
на касационните основания по чл. 209, т. 3 от АПК са общо 61
броя съдебни решения, което представлява 19% от върнатите
обжалвани решения в отделението и 45% от отменените общо в
съда съдебни решения. 1 бр. решение е обезсилено по чл. 221, ал.
3 АПК. Частично отменени са 32 броя съдебни решения. Отменени
изцяло на основания извън тези по чл. 209, т. 3 от АПК са общо 13
броя съдебни решения и по - конкретно поради невиновно
поведение на съда, поради представяне на нови доказателства
във въззивната инстанция.
От върнатите обжалвани 77 бр. определения са потвърдени
52 бр., което представлява 67% от обжалваните определения.
Отменени изцяло са 23 бр. определения и 2 броя отменени изцяло
на основания, извън тези по чл. 209, т. 3 АПК.
С най - голям процент потвърдени решения в отделението са
съдиите: Йова Проданова -79% и Ивета Пекова-78%. С най - голям
процент потвърдени определения са съдиите Искрена Димитрова
- 88% и Красимира Желева - 85%.
Най-голям брой отменени решения в отделението имат
съдиите: Ицков-57%, който вече не работи като съдия в съда и
Янева - 42% .
Най-голям брой отменени определения имат съдиите
Проданова и Баева - по 50%.
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Високия процент на потвърдените съдебни актове през
периода е основание за много добра оценка на работа на съдиите
в отделението и задълбочено проучване на делата, както и
постановяване на законосъобразни и обосновани съдебни актове.
В заключение следва да се отбележи, че натовареността в
отделението е голяма, не поради голям брой постъпления на дела,
а предвид спецификата на разглежданите данъчни и митнически
дела. Въпреки това са налице предпоставките за по - задълбочено
и подробно проучване на делото от съдията - докладчик преди
съдебно заседание. Натовареността на съдиите в отделението
предполага по - бързо приключване на делата, особено в рамките
на тримесечния срок.
За тази цел следва да се предприемат от съдиите
необходимите процесуални мерки за дисциплиниране на страните
и вещите лица, назначаване на исканите експертизи в закрито
съдебно заседание с оглед процесуална икономия и задължение за
административните органи за комплектоване на преписките в
закрито съдебно заседание и представянето им още в първото по
делото заседание.
През отчетния период в отделението са провеждани
ежемесечни срещи на съдиите, на които са обсъждани всички
възникнали проблеми, включително и съдебната практика, както
на отделението, така и на ВАС на РБ.

ПРЕПОРЪКИ:
Като препоръки за подобряване качеството на работата в
отделението, следва да се посочат: по добра подготовка на делата
за заседание
и по-често прилагане на санкции при
несвоевременни доказателствени искания на страните с оглед
дисциплиниране им. Своевременно назначаване на искани още с
жалбата експертизи и дисциплиниране на вещите лице за
представяне на заключение в законовите срокове. Задължителни
указания от съдиите до административните органи
за
своевременно комплектоване и попълване на административните
преписки.

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ
С
решение
на
Общото
събрание
на
съдиите
в
Административен съд Варна са обособени три специализирани
отделения, като във Второ отделение на съда се разпределят и
разглеждат дела по Закона за устройство на територията, Закона
за кадастъра и имотния регистър, дела по ЗДСл и ЗМВР,
предявени искове по АПК, както дела от частен характер за
допускане на предварително изпълнение, спиране изпълнението
на административни актове по ЗУТ и за разкриване на данъчна и
осигурителна информация по чл.75 от ДОПК, както и дела по
ЗСПЗЗ образувани по жалби срещу заповеди на Областния
управител на Варненска област за одобряване плановете на
новообразуваните имоти в различи местности на гр. Варна.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетния период от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. в
отделението са работили: Даниела Недева – ХІІ-ти състав, Диана
Стамболова – ХІІІ-ти състав, Евелина Попова – ХV-ти състав,
Ирена Обретенова – VІІ-ми състав, Красимир Кипров – ХVІ-ти
състав, Мария Иванова – ХVІІ-ти състав, Марияна Бахчеван – ХІХти състав, Миглена Николова – ХХ-ти състав, Янка Ганчева – ХХІІ
- ри състав и Мария Йотова – ХVІІІ-ти състав. За периода
10.03.2009г.-30.06.2009г. със заповед №РД 0047/10.03.2009г. и
заповед №РД-0175/30.06.2009г. на Председателя на съда съдия
Красимир Кипров е разпределен в Първо отделение, а съдия
Мария Йотова считано от 15.09.2009г. е определена за
Председател на Трето отделение, поради което за отчетния период
в отделението са работили предимно девет съдии.
През 2009 г. във Второ отделение са работили следните
съдебни служители:
Съдебни деловодители: Нина Йорданова, Невяна Добрева,
Тодорка Маркишка, Весела Добрева, Деяна Чолакова, Пенка
Милева, Юлияна Николова, Пепа Манолова, Мария Атанасова и
Валентина Чайкова.
Съдебни секретар – протоколисти: Ангелина Георгиева, Оля
Йорданова, Румела Михайлова, Калинка Ковачева, Виржиния
Миланова, Теодора Чавдарова, Веселка Крумова и Светлана
Стоянова.
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През м. март 2009 г. съдия Красимир Кипров - XVI състав
преминава в Първо отделение, заедно с Деяна Чолакова – съдебен
деловодител и Калинка Ковачева съдебен секретар –
протоколист. От месец май Валентина Чайкова е в продължителен
болничен, като от 07.05.2009г. е замествана от Невяна Добрева от
същото отделение. През м.юли 2009 г. съдия Красимир Кипров XVI състав преминава отново във Второ отделение с разпределени
Нина Йорданова – съдебен деловодител и Калинка Ковачева съдебен секретар – протоколист. От 15.09.2009 г. съдия Мария
Йотова – XVIII състав преминава в Трето отделение, заедно с
Юлияна Николова – съдебен деловодител и Виржиния Миланова –
съдебен секретар – протоколист.
Към 31.12.2009 г. разпределението на съдии, деловодители и
секретари във Второ отделение е следното:

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ
СЪДИЯ – състав
ДАНИЕЛА НЕДЕВА – XII
ДИАНА СТАМБОЛОВА-XIII
ЕВЕЛИНА ПОПОВА – XV
ИРЕНА ОБРЕТЕНОВА – VII
КРАСИМИР КИПРОВ – XVI
МАРИЯ ИВАНОВА – XVII
МАРИЯНА БАХЧЕВАН –XIX
МИГЛЕНА НИКОЛОВА –XX
ЯНКА ГАНЧЕВА - XXII

ДЕЛОВОДИТЕЛ
НИНА ЙОРДАНОВА
НЕВЯНА ДОБРЕВА
ТОДОРКА МАРКИШКА
ВЕСЕЛА ДОБРЕВА
НИНА ЙОРДАНОВА
ПЕНКА МИЛЕВА
ПЕПА МАНОЛОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА
НЕВЯНА ДОБРЕВА

СЕКРЕТАР
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ЧАВДАРОВА
ВЕСЕЛКА КРУМОВА
РУМЕЛА МИХАЙЛОВА
КАЛИНКА КОВАЧЕВА
ОЛЯ ЙОРДАНОВА
РУМЕЛА МИХАЙЛОВА
СВЕТЛАНА СТОЯНОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Видно от горното разпределение двама деловодители и двама
секретари обслужват по два състава в отделението. Тези които
обслужват по един състав обслужват и касационни състави, а
останалите работят с по един първоинстанционен състав на съда.
Деловодителите и секретарите в отделението за отчетния
период са в постоянен състав. Това спомага за по-добрата
организация на всеки един състав от една страна, както и
познаване спецификата на предмета на делата, по които работят.
В отделението за периода няма новоназначени деловодители.
Новоназначени са двама секретари в отделението-Веселка
Крумова и Светлана Стоянова, на които са проведени вътрешни
обучения, което улеснява и ускорява усвояването от тях на
уменията при организиране на работния процес. Така
определения щат на съдебните служители и съотношението със
съдийския състав допринася за равномерна натовареност на
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служителите
задължения.

и

за

срочно

изпълнение

на

служебните

им

ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ВЪВ ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2009
ГОДИНА И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИТЕ
ПЕРИОДИ
1.ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
За периода 01.01.-31.12.2009г. във Второ отделение са
постъпили общо 1001 дела /или 28 % от постъпленията на съда/,
от които:
- 554 първоинстанционни - 494 бр. по ЗУТ и ЗКИР, 38 бр.
по ЗСПЗЗ, 4 бр. по ЗДСл и ЗМВР, 14 бр. дела-искове по АПК, и 4
бр. – други административни дела.
- 124 частни административни дела - такива по чл.60, 166
и 167 от АПК, чл.75 от ДОПК;
- 323 касационни дела, от които 312 бр. КНАХ дела и 11 бр.
други касационни.
Постъпленията в
отделението
са
равномерни, като
средномесечно на съдия са постъпили по 9.3 дела или средно
годишно 111,5 броя дела, а за отчетния период са както следва:
Недева – 76 дела, Стамболова – 118, Попова – 108,
Обретенова – 114, Кипров – 82, Иванова – 107, Йотова – 52,
Бахчеван – 113, Николова – 108 и Ганчева – 123. При извършен
сравнителен анализ от ръководителя на отделението се
установява, че разпределените на съответните съдии в
отделението дела, с оглед техния предмет и страни са предимно
еднакви по тежест.
През предходния отчетен период 01.01.-31.12.2008г. в
отделението са били постъпили общо 1058 дела, от които 664
първоинстанционни, 121 частен характер и 270 КНАХ дела,
представляващи 31 % от постъпленията на съда. Като средното
месечно постъпление на съдия е било 8.8 дела за работещите в
отделението десет съдии. Като през периода 01.03.-31.12.2007г. в
отделението са били постъпили общо 707 дела /25 % от
постъпленията на съда/, от които 538 първоинстанционни, 152
частен характер и 167
КНАХ дела. Като средното месечно
постъпление на съдия е било 6.5 дела. За периода 2007-2008г. в
отделението са работили десет съдии.
При анализ на показателите се установява, че през 2009г. е
налице тенденция за запазване на постъплението на делата, като
в тази връзка в отделението вече работят девет съдии, в
сравнение с предходните периоди, в които са били десет.
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Установява се също тенденция за увеличаване броя на
касационните дела в сравнение с предходните отчетни периоди –
323 броя за 2009г., 270 броя през 2008г. и 167 броя през 2007г.
2. РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Разглеждането на делата от съдиите във Второ отделение на
Административен съд – Варна се осъществява по изготвен и
обявен предварително график. Съдиите от отделението заседават
средно четири пъти месечно в определена предварително съдебна
зала.
Общият брой на останалите несвършени дела в началото на
отчетния период е 362 броя дела. От тях 196 броя са по ЗУТ и
ЗКИР, 129 броя са по ЗСПЗЗ, 1 по ЗМВР, 1 по ЗМСМА, 8 други
адм.дела , 1 частно или 333 бр.дела първоинстанционни и 29
касационни. В сравнение с останалите несвършени през началото
на предходния отчетен период 193 броя дела е видно завишение
на броя останали несвършени дела, като следва да се отчете
обстоятелството, че този брой е от останали несвършени дела по
ЗСПЗЗ.
Общия брой на разгледаните в отделението дела е 1 363 бр.
– 1001 бр. новообразувани и 362 бр. останали несвършени от
предходния период- 333 бр.дела първоинстанционни и 29 бр.дела
касационни. От разгледаните през периода 886 броя са
първоинстанционни, 352 броя касационни и 125 частен характер.
Средно от съдия за отчетния период са разгледани приблизително
по 151 броя дела.
През предходния отчетен период общия брой на разгледаните
в отделението дела е 1 251 бр. – 1 058 бр. новообразувани и 193
бр. останали несвършени от предходния период. От тях 834
първоинстанционни, 296 касационни и 121 частен характер.
Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 125 дела.
При сравнителен анализ се установява, че броят на
разгледаните първоинстанционни и касационни дела е увеличен
средно с 108 броя дела, като се е запазил броя на разгледаните от
частен характер.
Свършените дела в отделението за отчетния период са общо
1055 броя. Свършените дела са повече от постъпилите през
годината дела в отделението и респ. това са 76 % от всички дела
за разглеждане. Съобразно тази статистика средномесечно един
съдия в отделението е свършвал по 9.7 дела, което е показател за
неголяма натовареност. От всички свършени дела 753 бр. или 71%
са първоинстанционни дела и 302 броя, респ.29% касационни. От
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свършените първоинстанционните дела 124 бр. са частни
административни дела. Тази бройка съответства на постъпилите
частни дела, от което следва, че същите са 100 % свършени,
съобразно изискванията на закона за бързината на разглеждане и
произнасяне
по
същите.
Останалите
първоинстанционни,
образувани по жалби срещу индивидуални административни
актове и искове по АПК са 629 бр., която бройка съответства на
63 % от образуваните през отчетния период дела и респ. 70 % от
разгледаните в отделението дела от този вид. Свършените
касационни дела са 302 броя и съставляват 30 % от образуваните
през периода и 22 % от разгледаните дела, като от общо
постъпилите 312 касационни дела за периода са свършени
302броя, което съставлява 96% на свършилите. Тук също прави
впечатление големия процент на свършени дела, което се дължи
на характера на самото касационно производство, обуславящо
възможността същото да приключи още в първото насрочено
съдебно заседание.
Свършените дела в отделението за 2008г. са били общо 886.
Това са 84 % от постъпилите през годината дела в отделението и
респ. 71% от всички дела за разглеждане. Съобразно тази
статистика средномесечно един съдия в отделението е свършвал
по 7.4 дела. От тях 618 бр. са били първоинстанционни дела и 268
бр. - касационни. През 2007г. в отделението са били свършени
общо 517 дела – 73 % от постъпилите такива. От тях 372 са били
първоинстанционни дела и 145 касационни. Средномесечно един
съдия в отделението е свършвал по 5 дела.
При сравнителен анализ с данните за отчетния период се
установява увеличение по този показател, като свършените през
2009г. дела са с 169 бр.повече от тези през 2008г. и с 538
бр.повече от 2007г. Увеличен е и процента на свършените дела от
общо постъпилите.
От свършените през периода 1055 бр. дела, решени по
същество са 793 броя, от които 384 бр. първа инстанция, 299 бр.
касационни и 110 бр. частни дела. Прекратени с определение са
262 броя дела, от които 245 броя първоинстанционни, 3
касационни и 14 частни дела. В края на периода са останали
несвършени общо 309 дела, от които 50 касационни.
През отчетния период съдиите са свършили дела както следва:
Недева – 112, от които решени по същество са 82; Стамболова –
126, от които 99 по същество; Попова – 101, от които 76 по
същество; Обретенова – 112, от които 78 по същество; Кипров –
90, от които 72 по същество; М.Иванова – 100, от които 80 по
същество; Йотова – 55, от които 40 по същество; Бахчеван – 118,

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

от които 88 по същество; Николова – 112, от които 86 по същество
и Ганчева – 129, от които 92 по същество. От тази статистика е
видно, че най-много дела в отделението са свършили съдиите
Янка Ганчева и Дияна Стамболова, като съдия Стамболова е
постановила най-много актове по същество.
От общо свършените дела 1055 бр., разгледани в
тримесечния срок са 579, представляващи 55 % от общо
свършените, от които първоинстанционни 213 броя дела или 20%
от общо свършените, 242 касационни или 23% от общо
свършените и 123 частни дела 12% от общо свършените. В този
срок най-много дела са приключили съдия Ганчева – 80 дела 62 %
и съдия Стамболова 72 броя или 57 % и най-малко съдия Иванова40 дела.
Останалите 476 бр. или 45 % дела са свършени след
тримесечния срок, което е един висок процент с оглед общата
натовареност на съдиите в отделението. След извършен анализ на
свършените дела след тримесечния срок се установи наличие на
сравнително голям брой заинтересовани в тези производства
страни, липсата на прецизирано административно производство,
а оттам и установяването на заинтересовани в производството
страни в хода на съдебното производство, което препятства
разглеждането и срочното свършване на всички дела. Не без
значение е и факта на липсата на достатъчен брой вещи лица,
както и тяхната натовареност по всички дела, с нужда от
специални знания, което е предпоставка за отлагане на делата във
второ съдебно заседание, а оттам и приключването им след
тримесечния срок.
В края на отчетния период са останали несвършени общо
309 дела. По съдии, както следва:
Недева – 16; Стамболова – 33; Попова – 40; Обретенова – 36;
Кипров – 34; М.Иванова – 52; Йотова – 12; Бахчеван – 27;
Николова – 28 и Ганчева -31. Най-висока е висящността в състава
на съдия Иванова – 52 бр. дела.
В отделението за отчетния период няма постановени съдебни
решения след законоустановения едномесечен срок от датата на
обявяване на делото за приключило, с изключение на две дела на
съдия Иванова, които са обявени за решаване през месец ноември
и декември, които са с постановени актове, макар и след отчетния
период.
С цел недопускане неоправдано забавяне ежемесечно се
извършват справки за дейността на съдиите в отделението по
показатели: постъпили дела, разгледани дела, свършени дела,
забавени дела, висящи дела и такива отменени от по – горна
инстанция.
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ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Върнатите от касационната инстанция дела, по които е било
постановено решение, са 133. От тях:
-оставени изцяло в сила са 107 решения, което представлява
81 % от всички върнати обжалвани дела;
-отменените
изцяло
решения,
поради
наличие
на
касационните основания по чл.209 т.3 от АПК са 13;
-решенията по 6 дела са частично отменени или обезсилени в
хипотезата на чл.209 т.3 от АПК;
решенията по 5 дела са обезсилени в хипотезата на чл.221
ал.3 от АПК;
-отменените изцяло извън хипотезите по чл.209 т.3 от АПК е
1; и
-1 решение е обезсилено поради оттегляне на жалбата пред
ВАС.
Върнатите от касационната инстанция дела, по които
предмет на проверка е било постановено от съда определение, са
общо 111. От тях:
-изцяло оставени в сила са 76 определения, т.е. 69 %;
-отменените изцяло определения, поради наличие на
касационните основания по чл.209 т.3 от АПК са 30 бр. и
-3 определения са обезсилени в хипотезата на чл.221 ал.3
АПК и 2 определения са частично отменени в хипотезите по
чл.209 т.3 от АПК.
Така посочените данни по съдии са както следва:
Недева – 7 решения и 5 определения оставени в сила и 1
обезсилено, 4 отменени определения; Стамболова- 17 оставени в
сила решения, 3 отменени, 2 обезсилени на основание чл.221 ал.3
АПК, 8 оставени в сила определения и 6 отменени; Попова – 13
оставени в сила решения, 4 оставени в сила определения, 1
отменено определение, едно обезсилено определение и 1 частично
отменено; Обретенова – 10 оставени в сила решения и 1 частично
отменено и 1 обезсилено, 7 оставени в сила определения, 3
отменени и 1 обезсилено; Кипров – 6 оставени в сила решения, 2
отменени и 3 частично отменени, 8 оставени в сила и 6 отменени
определения; Иванова – 7 решения оставени в сила, 2 отменени, 1
частично отменено, 1 отменено извън основанията по чл.209 т.3
АПК и 1 обезсилено поради оттегляне на жалбата, 2 определения
оставени в сила и 1 обезсилено; Йотова – 5 оставени в сила и 1
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отменено решения, 4 потвърдени и 2 отменени определения;
Бахчеван – 20 решения оставени в сила и 2 отменени, 15
определения оставени в сила и 3 определения отменени;
Николова- 12 решения и 9 определения оставени в сила и 2
отменени определения; Ганчева – 10 решения оставени в сила, 3
отменени, 1 обезсилено и 1 частично обезсилено, 14 определения
оставени в сила, 3 отменени и 1 частично отменено.
Внимание заслужава факта, че съдиите Попова и Николова
нямат нито едно отменено решение.
При сравнение с резултатите от 2008г. се установява, че е поголям броя на оставените изцяло в сила решения, както и поголемия процент на обжалваните решения. Процента на
оставените в сила определения е приблизително същия, като е
намален броя на отменените определения.
След анализ на отменените актове се установява, че по две от
тях причините са свързани с допуснати съществени процесуални
нарушения – неучастие на заинтересована страна и четири,
поради неизясняване на факти от значение за спорното право.
Останалите са отменени поради неправилно приложение на
материалния закон.
Водещо място с оглед по-добрата подготовка на съдиите е
обучителната дейност по програми на НИП – София и по редица
други проекти и програми, в които същите са взели участие. През
месец ноември в гр.Варна се проведе и регионално обучение по
ЗУТ и ЗКИР с лектор съдия Н.Джелепова от ВАС, в което взеха
участие всички съдии от отделението, както и съдии от АСДобрич,
АС-Силистра,
АС-Шумен,
и
др.
Отчетена
бе
положителната роля на същия за повишаване познанията на
участниците в съответната област, както и
анализиране на
причините довели до отмяна на съдебни актове през 2009г. При
извършения анализ в този смисъл се установи, че решенията,
които бяха обезсилени през отчетния период са постановени по
ЗУЧК, по която нормативна уредба не бе натрупана съответна
практика.
ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОТДЕЛЕНИЕТО
През отчетния период в отделението са провеждани
периодично събрания на съдиите, на които ръководителят е
запознавал останалите с месечните резултати от работата,
практиката на ВАС, с оглед върнатите актове след касационно
обжалване. Решавани са и различни въпроси свързани с
организацията на работа в отделението, например при отсъствие
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на съдия поради продължителен отпуск по болест, разпределяне
на служителите в различните състави. Следва да се отчете
обстоятелството, че всеки един съдия от отделението е проявявал
отзивчивост, с оглед бързината при отстраняване на възникнали
през годината трудности, както и срочност при изпълнение на
разпореждания на Председателя на съда.
Деловодителите работещи в отделението обработват и
докладват своевременно новообразуваните дела и постъпилите
документи по вече заведените такива. Налице е качествено и
срочно изготвяне на протоколите от проведените открити
заседания от секретарите. Докладите се минават ежедневно от
съответните съдии в отделението.

V.ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Основната причина за отлагане на делата от второ заседание
е поради несвоевременно изготвяне на заключенията, неявяване
на вещите лица, или изготвяне на непълни експертизи. Особени
затруднения съдиите в отделението изпитват в случаите когато
трябва да се използват специални знания на вещи лица архитекти, тъй като в одобрения за съдебния район списък на
вещите лица липсват такива специалисти. Въпреки посочените
двама архитекти от Камарата на архитектите във Варна, техния
брой е крайно недостатъчен. Следва да се отбележи, че този
проблем не е преодолян. В тази връзка следва да се даде по-голяма
гласност и запознаване на по-широк кръг от специалисти в тази
област за същността на работата на едно вещо лице, с оглед и
своевременното им включване в списъка на вещите лица. Отделно
от горното следва да се използват предвидените в чл.86 и чл.92а
ГПК, вр.чл.144 АПК процесуални средства за дисциплиниране на
вещи лица и страни станали причина за неоснователно отлагане
на делата.
Обучението и квалификацията на съдиите и служителите в
съдилищата е основен фактор за подобряване на дейността им. В
тази връзка и през 2010г. е предвидено регионално обучение с
акценти по приложението на ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ. Подадени са
своевременно и заявления за участие в семинари организирани от
НИП-София. Традиционно по линия на новосъздаденото
сдружение “Асоциация на българските административни съдии”
се организират обучителни семинари, в които следва да вземат
участие съдиите от отделението. Динамично променящото се
законодателство обективира нуждата от участие на съдиите в
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различните по вид и материя обучителни програми. Резултатите от
обучителната дейност се очакват през следващия отчетен период.
Следва да се отчете, че работата на съдиите от Второ
отделение е много добра, като всички проявяват висока степен на
отговорност за срочността и качеството при решаване на делата.
В този смисъл отговарят и на очакванията за качествено и бързо
правораздаване в областта на административното право и процес.

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ
В Административен съд – Варна са обособени три
специализирани отделения. В трето отделение се разпределят и
разглеждат всички дела, подсъдни на съда, с две големи групи
изключения: данъчни и митнически дела и такива по Закона за
устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния
регистър. Съответно разгледаните административни дела са по
ЗСПЗЗ, Закона за отговорността на държавата и общините за
вреди, Закона за достъп до обществена информация, Закона за
държавния служител, Закона за общинската собственост, Закона
за държавната собственост, Закона за МВР, Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Кодекса за социално
осигуряване, Закона за социалното подпомагане, Закона за
защита от дискриминация, Закона за българските документи за
самоличност, Закона за убежището и бежанците, Закона за
чужденците в Република България и множество др. В отделението
се разглеждат и частни административни дела по искания за
спиране
на
изпълнението
на
административни
актове,
включително и на тези издадени по ЗУТ, частни административни
дела по чл.75 от ДОПК, касационни дела от наказателноадминистративен характер и касационни дела по ЗСПЗЗ и
ЗВГЗГФ.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ
През отчетния период 01.01.-31.12.2009г. в отделението са
работили постоянно осем съдии: Благовеста Липчева – ХХХІ-ви
състав, Борислав Милачков – ХХІV-ти състав, Гергана Стоянова –
ХХХІІ-ри състав, Десислава Стоева – ХХV-ти състав, Кремена
Данаилова – ХХІХ-ти състав, Мария Ганева – ХХХІІІ-ти състав,
Ралица Андонова – ХХVІ-ти състав и Росица Цветкова – ХХХ-ти
състав. През периода в отделението също така са работили, както
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следва: съдия Юлия Бажлекова – ХХІ-ви до 25.06.09г., от която
дата е назначена във ВОС, като делата от този състав са
разгледани от съдия Елена Янакиева, която след отпуск по
майчинство е започнала работа на 24.08.09г. От 15.09.09г.
съгласно заповед на Председателя на съда, в отделението работи и
Заместник председателя на съда Мария Йотова – ХVІІІ-ти състав,
определена и за Председател на отделението, считано от същата
дата. Т.е. отделението е работило през отчетния период в
относително постоянен състав от около девет съдии, като по този
показател няма промяна с предходния период – 2008г.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2009 ГОДИНА И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИ
ПЕРИОДИ
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТИНЯ
ПЕРИОД
В трето отделение, в началото на отчетния период са били
останали несвършени общо 433 дела или това са 36 % от всички
дела на съда по този показател. От тях 406 са първоинстанционни
и 27 касационни. През предходния отчетен период – 2008г.
останали несвършени в началото на същия са били 491 дела, при
което се налага извода, че макар и минимално има подобрение в
този показател, предвид и по-големия брой постъпили дела
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в отделението са постъпили общо 1
434 дела /или 40 % от постъпленията на съда/, от които:
- 937 първоинстанционни – /42 % от всички постъпили в
съда първоинстанционни дела/.;
- 180 частни административни дела /41%/- такива по
чл.75 от ДОПК, чл.60, 166 и 167 от АПК;
- 317 касационни дела /34 %/, от които 307 бр. КНАХ дела
и 10 бр. други касационни.
Сред постъпилите най-голям е делът на касационните дела,
които са 317 /21 % от постъпилите в отделението дела/.
Непосредствено след тях като брой са делата по ЗСПЗЗ – 185 /13
%/. Следват делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗА, които общо са 181
бр. /13%/ и частните административни производства – 180 дела
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/12 %/, исковите производства по АПК - 117 дела /11%/.
Постъпилите дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС са общо 57, което
представлява 4 % от всички постъпили дела; разгледаните дела по
КСО и ЗСП са 41, което е 3 % от общия брой постъпили дела в
отделението. Делата, които се класифицират като „други” –
непопадащи в изброените по–горе категории, е сравнително висок
– техния брой е 344 и съставляват 24 % от общо постъпилите в
отделението дела.
Делата се разпределят от Председателя на съда чрез
използване на софтуерна програма на принципа на случайния
подбор и постъпленията в отделението са равномерни и за
постоянно действащите състави са както следва: Благовеста
Липчева – 172, която е и с най-голямо постъпление, Борислав
Милачков – 163, Гергана Стоянова – 144, Десислава Стоева – 162,
Кремена Данаилова – 159, Мария Ганева – 163, Ралица Андонова –
154 и Росица Цветкова – 145. Постъплението на съдиите работили
в отделението през различни периоди от отчетната година е както
следва: Елена Янакиева - 92, Мария Йотова - 32 и Юлия
Бажлекова - 48. В посочените рамки средното годишно
постъпление на съдия в отделението е 159 дела или 13 дела
месечно.
При сравнителен анализ с предходните отчетни периоди
01.03.-31.12.2007г. и 01.01.-31.12.2008г. се установява следното:
През 2007г. в отделението са били постъпили общо 1 354
дела /60 % от постъпленията в съда/, от които 1 139
първоинстанционни и 215 касационни дела. Средното месечно
постъпление на съдия е било 10.4 дела.
През 2008г. броя на постъпилите в отделението дела е 1 304
/38 % от постъпленията в съда/, от които 1 117
първоинстанционни и 287 касационни дела. Средното месечно
постъпление на съдия е било 11.7 дела.
Следователно при направеното сравнение се установява
тенденция на увеличаване на постъпилите дела в отделението,
като тези през отчетния период са с 80 бр. повече от 2007г. и 130
повече от 2008г. Тенденция за увеличаване се наблюдава основно
в касационните дела, а от първоинстанционните са се увеличили
предимно тези по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗА – 88 бр. през 2007г., 71
бр. през 2008г. и 181 бр. през 2009г. Известно увеличение се
наблюдава и при т.н. „други” дела, които за 2007г. и 2008г. са
били съответно 272 бр. и 270 бр., а за отчетния период са 344 бр.
Най-голямо е намалението при делата по ЗСПЗЗ - 436 бр. през
2007г., 240 бр. през 2008г. и 185 бр. през 2009г., което се дължи
на
обстоятелството,
че
за
повечето
местности
в
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административния район на съда ПНИ са одобрени, както и това,
че този вид дела почти през цялата предходна година са
разглеждани от съдиите и в трите отделения.

РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
В Административен съд – Варна съдиите заседават по
предварително
изготвен
и
обявен
график.
По
първоинстанционните дела заседават еднолично, а по КДНАХ - в
състав от трима съдии, като са обособени постоянни касационни
състави – общо десет за съда.
Общия брой на разгледаните в отделението дела е 1 867 бр. –
1 434 бр. новообразувани и 433 бр. останали несвършени от
предходния период. От тях 1 336 първоинстанционни, 345
касационни и 186 от частен характер. Средно от съдия за
отчетния период са разгледани около 207 дела.
И по този показател при направения сравнителен анализ с
предходните отчетни периоди се наблюдава увеличение. През
2007г. са разгледани общо 1304 дела, от които 793
първоинстанционни и 511 касационни, или около 100 дела на
съдия. През 2008г. са разгледани общо 1795 дела, от които 846
първоинстанционни и 333 касационни, или около 163 дела на
съдия.
Свършените дела в отделението за отчетния период са общо
1 483, което е повече от постъпилите през годината дела в
отделението /1 434/ и е един отличен показател. Същите
съставляват и 79 % от всички дела за разглеждане в отделението и
41 % от всички свършени дела в съда. Съобразно тази статистика
средномесечно един съдия в отделението е свършвал по 13.7 дела,
което е показател за нормална натовареност.
-От тях 1 195 бр. са първоинстанционни дела и 288 бр. касационни.
-От свършените първоинстанционните дела 181 бр. са частни
административни дела. Тази бройка съответства и на постъпилите
частни дела /180/, от което следва, че същите са 100 % свършени,
съобразно изискванията на закона за бързото им разглеждане и
произнасяне.
-Останалите първоинстанционни, образувани по жалби
срещу индивидуални административни актове и искове по АПК са
1 014 бр. Това са 71 % от образуваните през отчетния период дела
и респ. 54 % от разгледаните в отделението дела от този вид.
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-Свършените касационни дела – 288 бр., съставляват 91 % от
образуваните 317 бр. през периода и 83 % от разгледаните 345 бр.
Тук също прави впечатление големия процента на свършени дела,
което се дължи на характера на самото производство, обуславящо
възможността същото да приключи още в първото насрочено
съдебно заседание.
През отчетната 2007г. в отделението са били свършени общо
916 дела – 68 % от постъпилите такива. От тях 743 са били
първоинстанционни дела и 173 касационни. Средномесечно един
съдия в отделението е свършвал по 6 дела, като към този период
съдиите в отделението са били 13.
През отчетната 2008г. в отделението са били свършени общо
1366 дела – повече от постъпилите такива 1304. От тях 1062 са
били първоинстанционни дела и 304 касационни. Средномесечно
един съдия в отделението е свършвал по 13 дела.
При сравнителен анализ с данните за отчетния период се
установява увеличение и по този показател, както при
първоинстанционните така и при касационните дела, като
свършените през 2009г. дела са с 567 бр. повече от тези през
2007г. и 117 повече от 2008г.
От свършените през периода 1 483 бр. дела, решени по
същество са 986 бр. /582 първа инстанция, 269 касационни и
135 частни/ - 36 % от всички решени дела в съда и прекратени с
определение са 497 бр., /432 първоинстанционни, 19 касационни
и 46 частни/ - 57 % от всички прекратени. В края на периода са
останали несвършени общо 383 дела, от които 57 касационни.
През отчетния период съдиите са свършили дела както
следва: Бл.Липчева – 185, от които решени по същество са 112;
Б.Милачков – 171 /116 по същество/; Г.Стоянова – 147 /88 по
същество/; Д.Стоева – 179 /139 по същество/; Ел.Янакиева – 51
/34 по същество/; Кр.Данаилова – 165 /102 по същество/;
М.Йотова – 70 /46 по същество/; М.Ганева – 155 /100 по
същество/; Р.Андонова – 175 /128 по същество/, Р.Цветкова – 153
/94 по същество/ и Юл.Бажлекова – 87 /67 по същество/. От тази
статистика е видно, че най-много дела в отделението са свършили
съдиите Бл.Липчева, Д.Стоева и Р.Андонова, като с най-много
актове постановени по същество са съдия Стоева и съдия
Андонова.
От общо свършените дела 1483 бр., разгледани в
тримесечния срок са 948 – 64 %. В този срок най-много дела са
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приключили съдия Липчева – 75% и съдия Милачков 70 % , а най
малко – съдия – 44 %.
От свършените в тримесечен срок дела най-голям е делът на
касационните дела – 75 % от касационните дела приключват в
тримесечен срок и 100 % от частните административни дела,
което е закономерно с оглед спецификите на двете производства.
Висок е процентът на делата по ЗМСМА, ЗОС, ЗДС И ЗА,
които са свършени в тримесечен срок – 74 % от делата. О т.н.
„други административни дела” - 61 %, а от исковите производства
по АПК 59 % приключват в тримесечен срок. Тези по ЗМВР, ЗДСл,
ЗОВС – 45 %
Най-бавно е производството по делата по ЗСПЗЗ и по КСО и
ЗСП – само 26 % от първите и респ. 33 % от вторите са свършени
в тримесечен срок. При делата по ЗСПЗЗ забавянето често се
дължи на усложненията в производството, свързани с броя на
страните, неустановеността на пълния кръг заинтересовани лица,
респ. техните адреси към момента на постъпване на делото в
съда, но забавянето на делата по КСО и ЗСП не би могло да бъде
оправдано с подобни обективни фактори.
Останалите 535 бр. или 36 % дела са свършени след
тримесечния срок, като по този показател има какво още да се
желае, предвид общата натовареност на съдиите.
В края на отчетния период са останали несвършени общо
393 дела, което е с 40 дела по-малко от останалите несвършени в
края на предходния отчетен период 2008г. когато същите са били
433. По съдии, както следва: Бл.Липчева – 32; Б.Милачков – 35;
Г.Стоянова – 54; Д.Стоева – 57; Ел.Янакиева – 49; Кр.Данаилова –
31; М.Йотова – 30; М.Ганева – 48; Р.Андонова – 31 и Р.Цветкова
28.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ.
Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено
решение, са 249 /35 % от общата бройка за съда – 707/. От тях:
-оставени изцяло в сила са 173 решения, което представлява
69 % от всички върнати обжалвани дела в отделението;
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-отменените
изцяло
решения,
поради
наличие
на
касационните основания по чл.209 т.3 от АПК са 58 – 23 % за
отделението;
-обезсилени като недопустими са 4 решения
-решенията по 13 дела са частично отменени или обезсилени
в хипотезата на чл.209 т.3 от АПК – 2 %;
-1 решение е отменено изцяло извън хипотезите по чл.209 т.3
от АПК.
Върнатите обжалвани дела, по които предмет на проверка е
било постановено от съда определение, са общо 223 или 55 % от
общата бройка за съда - 420. От тях:
-изцяло оставени в сила са 157 определения, т.е. 70 %;
-отменените изцяло определения, поради наличие на
касационните основания по чл.209 т.3 от АПК са 56 бр. – 25 % ;
-обезсилени са 3 определения;
-2 определения са частично отменени; и
-5 определения са отменено на основание извън хипотезите
по чл.209 т.3 от АПК.
От изготвената служебна справка по този показател се
установява, че съдия Милачков има най-много потвърдени
съдебни решение – 27 от общо 33 ревизирани, а с най-много
потвърдени определение е съдия Данаилова – 23 от общи 28.
През предходния отчетен период - 2008г. се установява, че
ревизираните решения са били общо 159, като от тях 117 – 74 %
са оставени в сила, изцяло отменени са 32 – 20 %, обезсилените са
5, а частично отменените са 2. От общо върнатите 156 дела, по
които предмет на проверка е било определение, оставените в сила
са 114 – 73 %, отменени изцяло са 39 – 25 % . При сравнителен
анализ по този показател с данните за отчетния период 2009г. се
установява, че ревизираните актове през 2009г. са били 159 бр.
повече от 2008г., но за съжаление се наблюдава, макар и
минимално увеличение в процентно отношение на отменените
съдебни актове. В тази връзка обаче следва да се вземе предвид и
противоречивата практика на ВАС по идентични казуси, напр. по
ЗОДОВ.
Сравнение с резултатите от 2007г. не може да се направи,
доколкото тогава тези показатели не са били отчитани.
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ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В
ОТДЕЛЕНИЕТО
През годината в отделението периодично са провеждани
събирания, на които ръководителят е запознавал останалите
съдии с месечните резултати от работата на същите, както и с
практиката на ВАС с оглед върнатите актове след касационно
обжалване. Обсъждана е релевантната за отделението съдебна
практика и съществуващите проблеми по правоприлагането.
Решавани са и различни проблеми свързани с организацията на
работа в отделението.
Проведени са срещи и със съдебните служители –
деловодители и секретари. В резултат на същите е създадена
добра организация на работа. Новообразуваните дела и
постъпилите документи по вече заведените такива се обработват
от деловодителите и се докладват своевременно, като тези доклади
се минават ежедневно от съответните съдии. Налице е качествено
и срочно изготвяне на протоколите от проведените открити
заседания от секретарите.
ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С цел оптимизиране съдебния процес следва да се обърне
внимание на съдиите да разясняват на страните по делата
възможността за постигане на споразумение. Този институт е
регламентиран в АПК и дава възможност да се облекчи съдебния
процес, но видно от направените служебни справки не се прилага
– за отчетния период няма нито едно постигнато такова. Следва
да се обръща внимание на вещите лица за срочното изготвяне на
заключенията по допуснатите експертизи, като заедно с това при
насрочването на съдебното заседание за изслушване на същото
съдиите следва да съобразяват, доколкото е възможно и
технологичния срок необходим за неговото изготвяне.
В заключение следва да се подчертае, че като цяло работата
в отделението е добра. Съдиите проявяват отговорност и стремеж
за бързо и качествено решаване на делата. Текущия доклад се
обработва ежедневно, спазва се двумесечния срок за насрочване
на делата в открито съдебно заседание. Единични са случаите на
констатирано забавяне в тези насоки, както и на съдебни
решения постановени извън едномесечния срок. Работи се и за
повишаване процента на делата приключили в тримесечния срок
от образуването им, като се изисква от страните още с
отстраняване нередовностите по жалбата да направят своите
доказателствени искания и с насрочване на делото за първо

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2009

съдебнo заседание се допускат и СТЕ, когато са поискани от
страните или са необходими за изясняване на спора, с което се
предотвратява отлагане на делата по тези причини. Прилага се и
санкцията по чл.92а от ГПК в случаите когато страните стават
причина за неоснователно отлагане на делата поради
несвоевременно направени доказателствени искания.
В
отделението
съществуват
добри
и
колегиални
взаимоотношения, което спомага за ефективната работа на
всички.

IV ИНИЦИАТИВИ НА ПРОЗРАЧНОСТ В
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА
И ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
За изминалия период Административен съд - Варна проведе
активна и последователна политика на прозрачност на съдебната
система и отваряне на съда към обществото.
Комуникационната стратегия, която съдът разработва и
следва в продължение на три години, спомогна за
активно
взаимодействие с регионалните и национални средства за масова
информация, за пълното и обективно отразяване дейността на
съда в условията на динамично променящата се законова база.
През 2009г. Административен съд - Варна изпълни всички
задачи на Плана за подобряване работата на съда по Програма
„Съдилища модели – съдилища партньори”, съвместно с Районен
съд – Варна. В резултат на извършен мониторинг се установи, че
съдът е покрил изискванията за реализиране на плана, внедрил е
добрите практики на съдилищата „модел”.
Административен съд – Варна стана инициатор на политика
на сътрудничество между обществените институции в гр. Варна.
Координацията и взаимодействието с Окръжен и Апелативен
съд – Варна и Районните съдилища във Варна, Девня и Провадия
позволи на обществото да знае много повече за усилията на
съдилищата да решават важните за обществото проблеми.
Регулярните срещи на съдиите от Административен съд –
Варна с адвокатите от Адвокатска колегия – Варна също
допринесоха до задълбочаване на взаимодействието, с цел
разширяване на политиката на откритост и прозрачност.
Като продължение на тази политика, през 2009г.
Административен съд – Варна започна организирането и
провеждането на Ден на открити врати.
Денят се оповестява предварително в медии и се провежда
по специално разработена програма. Това е ден, в който
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гражданите имат възможност да се запознаят със структурата на
Административен съд – Варна и със спецификата на работата на
магистратите. Този ден е стъпка към доверието и уважението на
обществото към съдебната система, цели формиране на активна
гражданска позиция у младите хора.
Планираме, с тази инициатива да засилим работата си с
активните млади хора със специфични интереси в областта на
правото, а именно студентите – бъдещи прависти.
През 2009г. съдът постави началото и на друга инициатива, с
цел приобщаване на медиите към проблемите в съдебната система
- Ден на Правото да знам.
Проведена беше среща на магистрати със журналистите,
които отразяват дейността на съда и бяха обсъдени въпроси,
свързани със Закона за достъп до обществена информация.
Магистратите изразиха желанието си да поддържат с
журналистите постоянна връзка за мнения, коментари и
предложения, които очакват както на електронен адрес, така и в
поставената за тази цел кутия в сградата на съда.
За изминалия период местните и централните медии
проявяваха постоянен интерес, освен към инициативите на съда
и към делата от обществен интерес.
Най-интересни за обществото се оказаха тези, заведени по
Закона за достъп до обществена информация, както и тези,
образувани по жалби срещу актове на Общински съвет Варна и на
Кмета на Община Варна.
Броя на делата по ЗДОИ са около 50, като по-голяма част от
тях са заведени от „Сдружение за оптимизиране на правосъдието
и администрацията”.
Предмет на жалбите в тях са мълчаливи откази на Кмета на
Община Варна, относно информация, свързана с проекта за ОУП
на Варна и мълчалив отказ на Областен управител - Варна да
предостави информация, относно продажбата на 118 декара от
Морската градина в града.
Цяла година медиите с интерес следиха делото по жалба на
47 собственици на фирми срещу изменението на Общински съвет
– Варна, в Наредбата за обществения ред, по силата на който
зареждането на търговските обекти трябваше да се осъществява
през нощта.
Интерес за медиите представляваше и
прекратеното от
Административен
съд – Варна, производство по обжалвано
разрешение за строеж на сграда, на Религиозната общност
„Свидетели на Йехова”.
Следва да се отбележи, че делата с обществен интерес през
отчетния период бяха разгледани и приключени от съдиите в
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кратки срокове и не е налице забавяне на производствата по тези
дела.

V СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД ВАРНА
1. Числена заетост на съдебната
Административен съд Варна

администрация

на

Таблици относно кадровата обезпеченост на съдебните
служители в Административен съд Варна
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА
СПРАВКА ЗА ЗАЕТОСТТА НА ЩАТА ПО ДЛЪЖНОСТИ към
31.12.2009 г.
№ по
по щат заети
Длъжност
ред
/бр./
/бр./
А

Б
Б1

Б2

В

Съдебни служители - ръководни
длъжности
1 Съдебен администратор

1

1

2 Главен счетоводител

1

1

3 Административен секретар

1

1

1 Касиер

1

1

2 Системен администратор - ІІ степен

1

1

Управител съдебна сграда - І степен

1

1

Специалист „връзки с обществеността”

1

1

1 Работник по поддръжката

1

0

2 Шофьор

2

1

3 Куриер-прислужник

4

4

Специализирана съдебна
администрация
1 Съдебен секретар - протоколист

32

21

2 Съдебен деловодител

34

32

3 Съдебен статистик

1

1

4 Съдебен архивар

3

2

5 Призовкари

8

8

91

76

Съдебни служители - обща
администрация
Експертни длъжности

Технически длъжности

Всичко съдебни служители
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Общият брой на съдебните служителите в Административен
съд - Варна към 31.12.2009 г. е 76.
Броят на напусналите служители през 2009 г. е 3, както
следва:
1.
Управител на съдебна сграда - с основание за
напускане по чл. 326, т. 1 от КТ - с предизвестие,
считано от 12. 01. 2009 г.
2.
Съдебен секретар – протоколист - с основание за
напускане по чл. 325, т. 1 от КТ - по взаимно съгласие,
считано от 18. 03. 2009 г.
3.
Работник по поддръжката – на основание чл. 325,
т. 11 от КТ - поради смърт, считано от 13. 01. 2009 г.
Като съотношение на съдебната администрация с броя на
магистратите в края на отчетния период може да се направи
следния извод:
Средно годишните заети щатни бройки към 31. 12. 2009 г. са
98, в това число 27 магистрати и 71 съдебни служители на всички
длъжности в съда. Съотношението между магистратите и
съдебните служители за отчетния период е 1 : 2.63.
3. Конкурси за назначаване на съдебни служители в
Административен съд - Варна
През отчетния период със заповеди на председателя на съда
са обявени и проведени конкурси за запълване на щата на
Административен съд Варна, в резултат на което са назначени 11
съдебни служители на осн. чл. 67, ал.1, т.1 от КТ на длъжностите:
1. „административен секретар” – 1 работно място
2. „съдебен деловодител” - 1 работно място
3. „съдебен секретар – протоколист” – 5 работни места
4. „управител на съдебна сграда” - 1 работно място
5. „съдебен статистик” - 1 работно място
6. „касиер” - 1 работно място
7. „съдебен администратор” - 1 работно място
Със заповед на председателя на съда през месец ноември
2009 г. бе обявен конкурс за длъжността „съдебен деловодител”
(1 работно място). Конкурсът за посочената длъжност приключи
през 2010 г.
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4. Проведени обучения в посока повишаване
професионалната
квалификация
и
компетентност
съдебните служители в Административен съд - Варна

на
на

Съгласно утвърдения от председателя на съда Анализ за
нуждите от обучение, съдебните служители от специализираната и
общата администрация представиха попълнен от тях формуляр за
личен план за обучение, в който са посочили своя
квалификационен статус и са описали компетентности, нуждаещи
се от подобрение в съответствие с Правилника и индивидуалната
длъжностна характеристика на всеки от тях. Въз основа на това
бе изготвен План за повишаване на квалификацията на съдебните
служители в Административен съд - Варна, който има за цел
подобряване професионалните знания и умения на съдебните
служители в Административен съд – Варна и подпомагане на
професионалното им развитие и израстване. Планирано бе
провеждане на обучения в срок до 31.12.2009 г. по теми, дати на
провеждане, участници в обучението, обучители и формата на
финансиране.
В изпълнение на Плана съдебни служители на съответните
длъжности са взели участие в следните обучения:
1. Работа в екип
2. Стресоустойчивост и управление на времето
3. Работа по административни дела
4. Процесът на призоваване
5. Как да общуваме с медиите
6. Работа с граждани и средства за масова информация
7. Новостите в САС „Деловодна програма”
8. Обучение на новопостъпили съдебни служители
9. Работа с програмен продукт „КОНТО”
10. Проблеми на приложимите счетоводни стандарти и
актуални моменти в счетоводната практика
11. Обсъждане на нови моменти в ПАРОАВАС, атестиране
на съдебните служители, добри практики в приложението
на Правилника
12. Съдебно – административно обслужване на граждани
13. Здравословни и безопасни условия на труд
14. Задължително функционално обучение по документална
сигурност
15. Първоначално обучение за защита на класифицирана
информация
16. Придобиване на нови познания в областта на
информационните технологии
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5.
Атестиране
на
съдебните
Административен съд - Варна

служители

в

В изпълнение разпоредбите на Част пета, глава двадесет и
първа и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за
администрацията в районните, окръжните, административните,
военните и апелативните съдилища от 18. 08. 2009 г., както и
заповед на председателя на съда – през 2009 г. бе проведено
атестиране на съдебните служители при Административен съд –
Варна. С оглед резултатите от проведеното атестиране, въз основа
на показателите по които се оценяват служителите визирани в чл.
183, ал.1 от ПАРОАВАС и определените общи оценки 1 –
“изключително
изпълнение”,
както
и
определените
три
последователни оценки не по-ниски от „оценка 2”, на основание
чл. 5, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 188,ал.1 и ал.3 отПАРОАВАС и
съгласно заповеди бяха повишени в ранг 25 съдебни служители,
считано от 01.01.2010 г.
6. Организация на съдебната администрация по служби
Със заповед на председателя на съда са определени
конкретни съдебни служители да изпълняват и следните
длъжности:
1. Ръководител служба „Регистратура и деловодство”
2. Ръководител служба „Съдебни секретари и архива”
3. Ръководител служба „Регистратура за класифицирана
информация”
4. Ръководител служба „Връчване на призовки и съдебни
книжа”
В утвърдения от председателя на съда Устройствен
правилник на Административен съд – Варна са определени вида
на звената на общата администрация визирани в чл. 16, ал.3 от
Правилника, числеността им и длъжностите в тях, както следва:
1. Сектор “Финансова дейност и снабдяване”:
численост: двама съдебни служители
длъжностите в него:
- главен счетоводител
- касиер
2. Сектор “Стопанисване и управление на съдебното
имущество, възложено на съда”:
численост: двама съдебни служители
длъжностите в него:
- Управител сгради
- работник поддръжка
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3. Сектор “Човешки ресурси”:
численост: двама съдебни служители
длъжностите в него:
- административен секретар
- съдебен деловодител
4. Сектор “Информационно обслужване, статистика
информационни технологии”
численост:двама съдебни служители
длъжностите в него:
- системен администратор
- съдебен статистик
5. Сектор “Пресслужба и информация”
численост: един съдебен служител
длъжностите в него:
- специалист “връзки с обществеността”

и

Взаимодействието
между
службите
се
основава
на
разбирателство и взаимопомощ. Съдебните служители работят в
екип и са взаимно заменяеми в работата си и компетентно,
добросъвестно и безпристрастно изпълняват задълженията си
визирани в
длъжностните характеристики и ПАРОАВАС.
Служителите взеха активно участие в изпълнение на целите по
програмата „СЪДИЛИЩА-МОДЕЛИ И СЪДИЛИЩА-ПАРТНЬОРИ”
водени от желанието за развитие и получаване на обективна
оценка с цел подобряване ефективността, управлението и
прозрачността на съда, което да доведе до повишаване на
общественото доверие в съдебната система и осигури бързо,
качествено и ефективно правораздаване по административни
дела.

VI СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА
1. Сграден фонд
На 03. 11. 2008 г. Административен съд - Варна се премести
в закупения и предоставен от Министерството на правосъдието
недвижим имот,
представляващ част от многофункционална
сграда, находяща се в гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” № 3 А.
Помощенията стопанисвани от Административен съд – Варна
са разположени на три етажа. Съдът разполага с 4 заседателни
зали,
регистратура и деловодство, служба за връчване на
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призовки и съдебни книжа, адвокатска стая, съдебни секретари,
архив, регистратура за класифицирана информация. Обособени
са 18 съдийски кабинета, 7 помещения за общата администрация
на съда, в това число и за съдебния администратор и
административния секретар. За улеснение на гражданите на ет. 1
в сградата функционира банков офис.
Сградният фонд позволява нормалното функциониране на
съда, добри условия на труд и извършване на качествено и
ефективно обслужване на гражданите.
2. Техническа обезпеченост
През отчетната 2009 година Административният съд
разполагаше със 145 броя компютърни конфигурации, от които:
 55 броя HP dx2200
 40 броя Dell OptiPlex 330, всичките предоставени от
Министерство на правосъдието;
 35 броя Lenovo M55e предоставени от МДААР;
 5 броя Lenovo M55e от ВСС;
 3 броя Lenovo M55e от ВСС;
 5 броя ПК Lenovo ThinkPad R400 от МДААР
 2 броя Сървъри Dell Power Edge 840
През 2009 г. ВСС предостави на Административен съд Варна
следната офис техника:
 3 броя Lenovo M55e от ВСС;
 5 броя ПК Lenovo ThinkPad R400;
 1 брой UPS MGE Nova 625 AVR;
 4 броя SAMSUNG ML - 3050;
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През
изминалата
година
Административният
разполагаше с 40 принтера, от които:

съд

 8 броя Brother – предоставени от МП
 10 броя LaserJet P2015x – предоставени от МП
 3 броя HP LaserJet 3390 – предоставени от МП
 10 броя HP Laser Jet 1018
 2 броя HP Laser Jet – 1005
 1 брой Epson LX 300+
 1 брой HP LaserJet 3052
 4 броя SAMSUNG ML - 3050 от ВСС
 1 брой HP LASERJET M1319F от ВСС
 3 броя Копир – E–STUDIO-283 от МП
През 2009 г. продължава проекта между “Информационно
обслужване” АД, клон Варна и Административен съд - Варна за
справка на делата от интернет страницата ни.
В зала 1 на съда функционира звукозаписна апаратура,
която записва заседанията провеждани в същата.
През същата година работата на екипа от “Информационно
обслужване” по поддържане на САС “Съдебно деловодство” бе
насочена към поддръжка, обновяване и допълване на системата с
функции, наложили се от практиката на съда и промените в
нормативната уредба. Беше реализирана софтуерна поддръжка
на САС „Съдебно деловодство” на работните станции в мрежата, а
именно инсталация и настройка на системен и потребителски
софтуер и осигуряване на безпроблемна работа на съдиите,
административното ръководство и съдебните служители.
С
оглед
подобряване
качеството
на
работа
и
професионалните умения на съдебните служители, през 2009г.
бяха организирани и осъществени съвместно с “Информационно
обслужване” курсове на обучение на новоназначените съдебни
служители за запознаване с деловодната програма. Това обучение
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допринесе и оказа положително влияние за подобряване
квалификацията на съдебните служители.
Съдът има действаща интернет страница www.admcourtvarna.com, в която публикува актуална информация за
гражданите и през 2009 г. беше изцяло подновена
Сравнителен табличен анализ на наличната и необходима техника при
Административен съд Варна за периода

2007 - 2009 г.

UPS

Необходим
а нова
допълните
лна
техника
скенери

Брой
работещи сървъри
Брой необходими нови
сървъри
Брой необходими нови
работни точки от
локалната мрежа

Брой необходими нови
принтери
Брой налични мрежови
принтери
Брой необходими нови
мрежови принтери

зали

съдебни
служители

магистрати

Зали

съдебни
служители

магистрати

Брой налични
Брой
компютри
необходими
използвани
нови
от:
компютри за:

Брой налични принтери

Компютърна техника

Компютърна техника 2007

34

39

1

4

61

7 23 16

0

5

0 2

72

5

120

0

5

120

0

5

120

Компютърна техника 2008

34

64

4

0

0

0 35

0 14

0

2 2

Компютърна техника 2009

30

66

4

0

0

0 39

0 18

0

2 1

VII ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА ПРЕЗ
ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
През отчетния период в Административен съд Варна беше
извършена тематична проверка от Инспектората при ВСС по
образуването, движението и приключване на административните
дела по глава ІІІ, чл. 27 от Закона за общинската собственост. За
резултатите от извършената проверка е съставен Акт изх. № 3646
/ 07.12.2009г. от Инспектор Милка Итова при Инспектората към
ВСС. Съгласно констатациите в акта в Административен съд
Варна стриктно се спазва изискването на чл. 38, ал. 1 от
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ПАРОАВАС и чл. 46,ал. 1 от ПАРОАВАС - всички дела са
образувани на следващия ден след постъпване на книжата в съда.
Съдебните заседания се насрочват, съгласно разпоредбата на чл.
157, ал. 1 от АПК в рамките на двумесечния срок от постъпване
на жалбата в съда. Съдебните решения се постановяват при
спазване на едномесечния срок от заседанието, в което е
приключило разглеждането на делото, съгласно чл. 172, ал.1 от
АПК. По всички проверени дела, образувани по жалби срещу
заповед на Кмета на Община Варна по които съдът е постановил
решение е изменена заповедта на административния орган в
частта , относно размера на обезщетението, като същото е
увеличено. Въз основа на констатациите в акта са направени
препоръки до Председателя на Административен съд Варна да
продължи и в бъдеще добрата организация при входиране на
книжата и образуване на административните дела, съобразно
изискването на чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС.
Направени са и препоръки до съдиите в Административен
съд Варна да осъществяват срочно и ритмично разглеждане на
делата, като използват предвидените в чл .86 и чл. 92 а от ГПК
приложими на осн. чл. 144 АПК процесуални средства за
дисциплиниране на вещи лица и страни, станали причина за
неоснователно отлагане на делата. Да продължат добрата
практика за срочно произнасяне на съдебните актове, съобразно
изискването по чл. 172, ал. 1 от АПК.
Всички съдии в Административен съд Варна са запозанти с
резултатите
от
проверката
и
дадените
препоръки
от
Инспектората.
В изпълнение на препоръките е издадена Заповед №РД0003/07.01.2010г. на Председателя на Административен съд
Варна, връчена на всички съдии с конкретни мерки по дадените
препоръки в акта от проверката на Инспектората при ВСС.
В заключение може да се направи оценка, че през отечтния
прериод съдиите при Административен съд гр. Варна са работили
с нормална натовареност, като качеството на работата може да се
оцени като много добро в предвид
високия процент на
потвърдените съдебни решения на
съдиите - общо 70% за
периода както и потвърдените определения 69%. Много добрата
оценка за работата на съдиите се налага и от обстоятелството, че
през отчетния период е налице увеличение на разгледаните в съда
дела в сравнание с предходните два отчетни периода, както и
увеличение на свършените през периода дела, които са 74% от
общо разгледаните в сравнение с предходните два отчетни
периода, съответно с 374 бр. повече от 2008г. и с 1682 броя
повече от 2007г., когато периода е бил по кратък -10 м. Освен
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увеличеното постъпление на делата през периода, както и
увеличението на свършените дела, следва да се вземе предвид и
факта, че през 2009г. делата са разгледани и свършени от по малък брой съдии - едва 25 са работили през целия отчетен
период. Може да се направи извод, че е налице по-голяма
натовареност на съдиите в сравнение с предходните два отчетни
периода.
Предвид
данните за натовареност на съдиите в
Административен съд Варна през отчетния период не се налага
увеличение на щата за съдийски длъжности.
За подобряване качеството на работата в съда и намаляване
броя на забавените дела и отменените съдебни актове през
отчетния период съдиите в Административен съд Варна са
участвали в редица семинари и обучения, организирани от НИП
гр.София, Асоциацията на българските административни съдии,
Върховен административен съд на РБ и регионален семинар по
ЗУТ и ЗКИР, организиран от Административен съд Варна по
линия на НИП с лектор съдия Джелепова от Върховен
административен съд.
МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА
ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПРИЧИНИТЕ, ВОДЕЩИ ДО ЗАБАВЯНЕ НА
ДЕЛАТА.
През отчетния период по заповед на Председателя на съда
са провеждани ежемесечни събрания на съдиите по отделения на
които е обсъждана съдебната практика, практическите проблеми,
водещи до забавяне на делата и взетите мерки за тяхното
преодоляване.
Издадени са заповеди на съдиите при които е констатирано
забавяне изготвянето на съдебните актове извън срока по чл. 172
ал.1 от АПК с указание за изготвянето им в определен срок, както
и заповеди за приключване производството по забавени дела в
рамките на определен срок.
През отчетния период от Председателя на съда е издадена
заповед с указания до всички съдии, относно сроковете за
насрочане на постъпилите дела, произнасане по исканията по
даказателствата, изискване на административните преписки, с
оглед намаляване броя на свършените над три месечен срок дела.
За подобряване дейността на Административен съд Варна и
подобряване резултатите от този отчетен период, следва да се
направят следните ПРЕПОРЪКИ до съдиите:
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Делата да се насрочват от съдиите не по-късно от два месеца
от постъпване на жалбата в съда в изпълнение на разпоредбата
на чл. 175, ал. 1 от АПК.
Да се произнасят по исканията по доказателствата,
включително и за назначаване на експертизи с определение в
закрито съдебно заседание още с наспрочване на делото, с оглед
процесуална икономия и бързина и съблюдаване тримесечния
срок за приключване на делото.
Административните преписки да се изискват още с
насрочване на делото за първо съдебно заседание, като се
използват предвидените процесуални средства за дисциплиниране
на административния орган, относно срочното представяне на
преписките и списък на заинтересованите лица.
Да осъществяват срочно и ритмично разглеждане на делата
като използват предвидените в чл. 86 и чл. 92 а от ГПК,
приложими на осн. чл. 144 от АПК процесуални средства за
дисциплиниране на вещи лица и страни, станали причина за
неоснователно отлагане на делата.
Да спазват стриктно разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от АПК за
срочно произнасяне на съдебните актове.
Да се провеждат ежемесечни събрания на съдиите по
отделения под ръководството на Заместник председателите на
които да се извършва анализ на работата и резултатите в
отделението за предходния месец, анализ на причините за
приключване на делата над тримесечен срок и предприетите
мерки за тяхното преодоляване, както и обсъждане на практиката
в отделението въз основа на върнатите дела от ВАС на РБ.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ:
І. Да бъдат направени промени в АПК, с които бъде уредено
изрично
връчването на призовки и съобщения
с оглед
спецификата
на
съдебно
административното
производство.Изрична уредба е необходима наложително по
отношение на сега действащата и приложима разпоредба на
чл.47, ал.1 от ГПК, относно връчване чрез залапване на
уведомление.Считаме, че не е необходимо назначаване на особен
представител в случаите на чл. 47 ал. 1 ГПК по отношение на
заинтересованите лица в административния процес, тъй като
същите разполагат право да защитят правата си по реда на
предвидените извънредни способи. От друга страна това
облекчава страните в процеса от разноски – възнаграждения за
особен представител
и осигурява бързина и достъп до
правосъдие. В случай, че се приеме за необходимо назначаване
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на особен представител, то в тази хипотеза изрично да бъде
уредена тежестта за възнаграждението на същия.
По отношение на останалите разпоредби в ГПК за
призоваването намираме, че е удачно същите да бъдат
възпроизведени в АПК.
Във връзка с горното правим следните предложения:
1. „Когато страна по делото не може да бъде намерена на
посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно
да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на
вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен
достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато
има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и
в нея.
В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в
канцеларията на съда, когато връчването става чрез служител на
съда или частен съдебен изпълнител, съответно в общината,
когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат
да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на
уведомлението.
Когато страната не се яви да получи книжата, съдът указва
на ответника да представи справка за нейната адресна
регистрация, освен в случаите когато такава се съдържа по делото
и съобщението се прилага към делото. Ако посоченият адрес не
съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът
разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес.
Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за
получаването му от канцеларията на съда или общината.
Когато установи редовността на връчването, съдът
разпорежда съобщението да се приложи към делото.
или
2. Когато установи редовността на връчването, съдът
разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава
особен представител на разноски на жалбоподателя.”
ІІ. По отношение на въпроса с доказателствата в съдебната
фаза на процеса считаме, че „преклузията” уредена в ГПК не може
да намери приложение в административния процес, с оглед
служебното начало заложено като принцип в същия, поради което
е необходима изрична правна уредба на доказателствата и
тяхното оспорване по реда АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Т. КОСЕВА /
/П/

