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І КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетния период Административен съд Варна има по щат 34
съдии. Реално в съда обаче през отчетния период са работили 32 съдии от
които 3 съдии не са работили през целия отчетен период, един поради
командироване във ВАС на РБ и двама, поради ползване на продължителен
отпуск за временна неработоспособност. През отчетния период в съда са били
свободни две щатни съдийски бройки, които не са заети към края на
отчетния период.
Съгласно взето решение на Общо събрание на съдиите от
Административен съд – Варна от 16.02.2007 г., до 31.03.2011г. в съда са
функционирали три отделения.
С решение на Общо събрание на съдиите от Административен съд –
Варна от 25.03.2011г., считано от 01.04.2011г. в съда са обособени две
отделения.
Първо отделение в което работят 20 съдии разглежда данъчни и други
административни дела и дела от касационен характер.
Във второ отделение работят 12 съдии, които разглеждат дела по ЗУТ и
ЗКИР, други административни дела и касационни дела.
През отчетния период в съда са работили и трима съдебни помощници,
които съгласно заповед на Председателя на съда са били разпределени по
график в съответните отделения да подпомагат съдиите при изпълнение на
техните функции.Същите са изпълнявали и други задачи, възложени им от
Председателя на съда и Зам.председателите.

ІІ ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
В началото на отчетния период в Административен съд Варна са
останали несвършени общо 1238 броя дела като през 2010г. броя на
несвършените дела е бил 1214 бр. дела. Останали несвършени са 992
първоинстанционни, 231 касационни дела и 15 частни административни
дела. През този отчетен период броя на несвършените дела се е увеличил с 24
броя в сравнение с 2010г. Несвършените дела по ДОПК и ЗМ са 407 броя;
жалби срещу подзаконови нормативни актове 4 броя; 322 дела по ЗУТ и
ЗКИР; 86 броя по ЗСПЗЗ; 82 броя други административни дела; 231
касационни дела (от тях 229 КНАХД); 24 броя искове по АПК; 32 дела по ЗДС
и ЗОбС; 11 дела по КСО и ЗСП, 23 дела по ЗДСл. и ЗМВР; 1 брой по чл.304
АПК и 15 броя частни административни дела. Най - голям брой несвършени
дела са по ДОПК и ЗМ - 407 бр., които представляват приблизително 33% от
несвършените в началото на периода дела.
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Несвършени дела от 2010 г. в началото
на отчетния период
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА И Ч.АДМ. ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

БРОЙ ДЕЛА
992
246
1238

Несвършените дела по отделения са както следва:
735 броя в първо отделение или 59% от общо несвършените дела в
съда.
Във второ отделение несвършените дела са 503 броя или 41% от общо
несвършените дела.
Нарастването на броя на несвършените дела в първо отделение се
обуславя от увеличения броя постъпили дела по ДОПК и ЗМ, както и
фактическата и правна сложност на този вид дела и събирането на голям
обем писмени доказателства и назначаването на експертизи.

Сравнителен анализ на несвършените дела в началото на
очетния период за 2009г., 2010г. и 2011г.
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в съда са постъпили общо 4676 броя дела които
са със 320 броя повече от постъпилите през 2010г. - 4356 бр. дела или 7%
повече от 2010г.и с 1086 броя повече от постъпилите през 2009г. - 3590 броя
дела или 30% повече от 2009г. Тенденцията към увеличение на броя на
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постъпващите в съда дела в сравнение с предходните отчетни периоди се
запазва.
Постъпилите първоинстанционни дела са 3078 броя, а постъпилите
касационни дела - 1598 броя. В сравнение с отчетен период 2010г. в съда са
постъпили 132 броя първоинстанционни дела по-малко и 452 броя
касационни дела повече /през 2010г. - 3210 бр. първоинстанционни и 1146
касационни дела/. В сравнение с отчетен период 2009г. в съда са постъпили
418 бр. повече първоинстанционни дела /през 2009г. този брой е 2660/ и 668
бр. повече касационни дела /през 2009г. същите са 930 бр./.
Средномесечното постъпление на дела през отчетния период в съда е
390 бр. дела при 363 бр. през 2010г. На един съдия през отчетния период са
постъпили средно 146 броя дела, а за един месец средно по 12,2 дела на
съдия.
Следва да се отбележи, че през отчетния период е постигнато поравномерно постъпление на дела между съдиите с оглед обособените две
отделения в сравнение с предходните отчетни периоди, като разликите са в
рамките на 5 дела в отделение.
Сравнителна таблица на постъпилите дела в Административен съд
Варна през 2009г., 2010г. и 2011г.
ВИДОВЕ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2009г.
2660
930
3590

2010г.
3210
1146
4356

2011г.
3078
1598
4676

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПО ОТДЕЛЕНИЯ
В първо отделение са постъпили общо 2977 бр. дела
или в
отделението са постъпили 64% от общо постъпилите дела в съда. Постъпилите
първоинстанционни дела са 1983 бр. Постъпилите касационни дела са 994
броя.
Във второ отделение са постъпили общо 1699 дела, което
представлява 36% от общо постъпилите в съда дела. Постъпилите
първоинстанционни дела са 1095 бр., а постъпилите касационни дела са 604
бр.
Разликата в броя на постъпилите дела по отделения се дължи на
разликата в броя на съдиите в двете отделения, тъй като в първо отделение
рабоят 20 съдии, а във второ 12 съдии.
Постъпилите в двете отделения касационни дела са общо 1598, от които
1560 КНАХД и 38 други касационни дела. В сравнение с отчетен период
2010г. е налице увеличение на постъпилите касационни дела с 452 броя. През
2010г. постъпилите в двете отделения касационни дела са общо 1146, от
които 1111 - КНАХД и 35 - други касационни.
Тенденцията е към увеличение на броя на постъпилите касационните
дела от наказателно-административен характер в сравнение с изминалите два
отчетни периода.
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Сравнителен анализ на постъпилите дела по
отделения през 2011г.
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Частните административни дела и делата за разкриване на данъчна и
осигурителна информация, които са постъпили в съда са 645 броя, които са
с 21 по-малко от постъпилите през 2010г. - 666 бр. частни административни
дела и с 203 броя повече от постъпилите през 2009г. 442 броя частни
административни дела.
В първо отделение са постъпили 553 броя частни административни
дела, а във второ отделение техния брой е 92.Големият брой частни
административни дела постъпили в първо отделение се дължи на увеличения
брой постъпващи дела по чл.75 от ДОПК за разкриване на данъчна и
осигурителна информация.

ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА
Най-голям брой през периода са постъпилите касационни дела общо
1598, от които 1560 КНАХД и 38 броя други касационни дела.
Следващи по постъпление са делата по ДОПК и ЗМ, които са общо 819
броя и са със 17 дела повече от делата през 2010г., когато са били 802 броя и
със 140 броя повече от делата през 2009г., когато са били 679 броя.
Увеличението на делата по ДОПК и ЗМ е с 2% в сравнение с отчетен период
2010г. и с 16% повече от 2009г. Тенденцията е към увеличение на броя на
данъчните дела от всяка предходна година.
Постъпилите дела по ЗУТ и ЗКИР са 625 броя, които са със 221 броя помалко от постъпилите през 2010г.- 846 броя и с 125 броя повече от
постъпилите през 2009г. – 500 дела.
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Делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ постъпили в
съда през периода са 109 броя. Те са намалели в сравнение с 2010г., когато
са постъпили 161 бр. дела по ЗСПЗЗ и намалението се дължи на изменение на
ЗСПЗЗ в сила от първи юли 2011г., съгласно който делата по ЗСПЗЗ се
разглеждат от районен съд като първа инстанция, а административен съд е
втора инстанция. Намаление е налице и в сравнение с 2009г., когато тези
дела са били 246 бр.
Постъпилите дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ са общо 92 броя, които са
намалели с един брой в сравнение с 2010г., когато техния брой е бил 93 бр. и
са с 31 броя повече в сравнение с 2009г., когато постъпилите дела са били 61
броя.
Делата по КСО и ЗСП са 50 броя и са с 16 броя повече в сравнение с
2010г., когато са били 34бр. и с 9 броя повече в сравнение с 2009г., когато
техния брой е бил 41.
Постъпилите дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм са общо 89 броя, което е
по-малко с 45 броя в сравнение с 2010г., когато са били - 134 бр. или тези
дела са намалели с 34% и са с 62 броя по-малко в сравнение с 2009г., когато
са били 181 бр. или намалението е с 50%.
Исковите производства постъпили в съда през 2011г. са 112 броя. Те са
се увеличили с 19 броя в сравнение с 2010г., когато са били 93 броя и са
намалели с 33 броя в сравнение с 2009г., когато са били 145 броя.
Образуваните други административни дела през 2011г. са общо 482 бр. и
са увеличени със 122 бр. в сравнение с 2010г., когато са били 360 бр. и с 131
броя в сравнение с 2009г., когато са били 351 броя. Увеличението е с 34%.
Постъпили са и 16 броя дела по чл.304 АПК, като през 2010г. техния брой
е бил 13 бр. административни дела по чл. 304 от АПК. Постъплението през
този отчетен период е с 23% повече.
Постъпили са 6 броя дела по жалби срещу подзаконови нормативни
актове. Този брой е равен на постъпилите през 2010г. дела срещу подзаконови
нормативни актове - също 6 броя.
Делата по Изборния кодекс постъпили в съда през периода са 32 броя.
Те са се увеличили значително в сравнение с 2010г., когато са постъпили 2
бр. дела, като постъплението се дължи на проведените избори през месец
октомври 2011г.
През този отчетен период е постъпило и 1 дело по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК,
лицензи .
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Постъпили видове дела в Административен съд - Варна
през 2011г.
0%
0%
1%
14%

0%
18%

35%

13%
10%

2%

2%
2%
1%
2%

Данъчни - 819
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 109
КСО и ЗСП - 50
Искови производства - 112
Касационни дела - 1598
Дела по чл.304 от АПК - 16
ЗМИ,ЗИНП - 32

ЗУТ и ЗКИР - 625
ЗСВ,ЗДСл,ЗМВР и ЗОВС - 92
ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и Задм - 89
Други адм.дела - 482
Частни адм.дела - 645
Жалби с/у подзак. норм. актове - 6
ЗЗК,ЗК ЗОП,ЗПСК,лицензи - 1
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Сравнителен анализ на постъпилите видове дела в
Административен съд Варна
през 2009г., 2010г. и 2011г.
2009
2010
2011
Видове дела
брой дела
брой дела
брой дела
ДОПК и ЗМ
679
802
819
ЗУТ и ЗКИР
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, ЗОСОИ,
ЗВСВНОИ по ЗТСУ
ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ
КСО и ЗСП
ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм.
Искове по АПК
Други административни дела
Касационни дела
Частни административни дела
Дела по чл. 304 АПК
Жалби срещу подзаконови
нормативни актове
ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи
ЗМИ, ЗИНП
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Средномесечното постъпление на дела през отчетния период в съда е
390 бр. дела, което е увеличено в сравнение с 2010г. с 27 дела, когато същото
е било 363 дела и в сравнение с 2009г. с 91 дела, когато са постъпили средно
месечно 299 дела.
На един съдия през отчетния период са постъпили средно 146 броя дела
при 142 дела за 2010г. и по 132 дела за 2009г. За един месец на съдия са
постъпили средно по 12,2 дела при 12 дела за 2010г. и 11 дела на месец през
2009г. Следователно тенденцията за увеличение на броя на постъпващите
дела се запазва през годините.
РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА
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Разгледани през отчетния период са общо 5914 броя дела, които са с
344 броя повече от разгледаните през 2010г. - 5570 дела и с 1108 бр. повече
от разгледаните през 2009г. - 4806 бр. дела. През 2011г. са разгледани със 6%
повече дела от 2010г. и с 23% повече от 2009г. Разгледаните
първоинстанционни дела са 4085 бр., които са със 171 броя по-малко от
разгледаните през 2010г. - 4256 първоинстанционни дела. Разгледаните 1829
броя касационни дела са с 515 броя повече от разгледаните 1314 броя
касационни дела през 2010г.
В първо отделение съдиите са разгледали общо 3712 бр. дела или 63%
от общо разгледаните в съда дела. От тях 2019 бр. са първоинстанционни и
1128 бр. касационни. Разгледани са и 565 бр. частни дела.
Във второ отделение са разгледани общо 2202 броя дела или близо
28% от общо разгледаните в съда дела за 2011г. От разгледаните през
настоящия отчетен период дела 1406 броя са първоинстанционни, 701 броя са
касационни, от които 684 са НАХД, и 95 броя частни дела.
Увеличаването на броя на разгледаните през отчетния период дела в
сравнение с предходните два отчетни периода е основание да се направи
много добра оценка за работата на съдиите, като тенденцията за
увеличаването на броя им се запазва през годините.
Сравнителен анализ на разгледаните видове дела
в Административен съд Варна
през 2009г., 2010г. и 2011г.
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Сравнителен анализ на разгледаните дела през
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА
От разгледаните през периода 5914 броя дела са свършени общо 4831
броя дела или приблизително 82% от делата, който показател е основание да
се направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по
отношение броя на свършените дела.
Свършените 4831бр. дела са със 155 повече от постъпилите 4676 броя
дела през отчетния период, който показател е много добър за работата на
съдиите по отношение на свършените дела и следва да се запази и през
следващия отчетен период.
Свършените през отчетния период 4831 дела в Административен съд
Варна са със 499 бр. повече от свършените през 2010г. – 4332 броя или 11,5%
повече свършени дела. От тях свършени са 3242 бр. първоинстанционни,
които са със 7
бр. по-малко от свършените през 2010г. - 3249
първоинстанционни дела и 1589 броя касационни, които са с 506 повече от
свършените през 2010г. - 1083 касационни дела. В сравнение с отчетен
период 2009г.(3592 броя свършени дела), броят на свършените дела е
увеличен с 1239 дела или с 34% повече от 2009г., който показател е основание
за много добра оценка и подобряване на работата на съдиите през този
отчетен период в сравнение с 2009г. и 2010г.

СВЪРШЕНИ
ДЕЛА

4831

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ

3242

КАСАЦИОННИ

1589

Средно един съдия е свършил през периода 151 броя дела при 142 бр.
дела за 2010г., следователно е налице увеличение на свършените дела с 9 бр.
на съдия и в сравнение с 2009г., когато са свършени по 133 дела средно,
увеличението е с 18 броя на съдия.
За един месец средно от съдия са свършени по 12.5 дела при 11,8 дела
за 2010г. и 11 дела за 2009г. 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.
От разгледаните през периода 3712 дела в първо отделение са
свършени общо 3092 бр. дела или 83% от разгледаните дела. От общо
свършените за съда 4831 бр. дела в отделението са свършени 64% от делата.
Свършените първоинстанционни дела в отделението са 2114 бр., а
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свършените касационни – 978 бр. От свършените първоинстанционни дела
2114 бр., частните административни дела са 556 бр.
Във второ отделение са свършени общо 1739 от разгледаните 2202 бр.
през периода, което представлява близо 79% от разгледаните през периода
дела и 36% от общо свършените в съда 4831 дела.
Свършените първоинстанционни дела в отделението са 1128 бр., а
свършените
касационни
–
611
бр.
От
свършените
1128
бр.
първоинстанционни дела, частните административни дела са 95 бр.
Свършените във второ отделение 1739 дела са повече от постъпилите
през периода 1699 дела, което е доста красноречив показател за високата
ефективност в работата на отделението.
Табличен анализ на свръшените дела по съдии
ПЪРВОСЪДИИ ПО АЗБУЧЕН
ОБЩО
ИНСТАНКАСАЦИОННИ
РЕД
ДЕЛА
ЦИОННИ
Благовеста Липчева
100
53
153
Борислав Милачков
96
51
147
Веселина Чолакова
133
56
189
Гергана Стоянова
87
30
117
Даниела Недева
69
38
107
Даниела Василева
115
55
170
Дарина Рачева
122
52
174
Десислава Стоева
90
53
143
Диана Стамболова
116
63
179
Евгения Иванова
112
41
153
Евгения Баева
108
42
150
Евелина Попова
69
30
99
Елена Янакиева
104
51
155
Ивелина Янева
112
56
168
Ивета Пекова
117
55
172
Ирена Обретенова
101
60
161
Искрена Димитрова
109
49
158
Йова Проданова
65
36
101
Красимир Кипров
92
47
139
Красимира Желева
128
54
182
Кремена Данаилова
102
51
153
Маргарита Йорданова
118
58
176
Мария Ганева
97
55
152
Мария Иванова
92
58
150
Мария Йотова
85
35
120
Марияна Бахчеван
100
62
162
Марияна Ширванян
129
53
182
Миглена Николова
91
53
144
Ралица Андонова
95
52
147
Росица Цветкова
102
55
157
Тинка Косева
74
21
95
Янка Ганчева
112
64
176
ОБЩО
3242
1083
4831
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С най голям брой свършени дела през периода са съдия Веселина
Чолакова - 189 броя, съдия Красимира Желева и съдия Марияна Ширванян –
182 броя дела и съдия Диана Стамболова - 179 броя.
От разгледаните 1226 дела по ДОПК и ЗМ са свършени 894 броя дела
или 73% от делата. Броя на свършените дела по ДОПК и ЗМ се е увеличил
през този отчетен период с 7% в сравнение с 2010г., когато от разгледаните
1203 броя дела по ДОПК и ЗМ през периода са свършени 796 бр. дела или
66% от делата. Този показател е основание за много добра оценка на съдиите
от първо отделение, но е и очакван и обясним, предвид увеличения брой
постъпили данъчни дела през 2011г. в сравнение с 2010г. и по-големия брой
свършени дела през 2011г.
От разгледаните 947 броя дела по ЗУТ и ЗКИР са свършени през
периода 664 броя дела или 70% от делата. В сравнение с отчетен период
2010г. броя на свършените дела по ЗУТ е равен в процентно съотношение, тъй
като през 2010г. от разгледаните 1074 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР свършени са
752 дела или също 70% от делата. Този показател е основание за много добра
оценка на работата на съдиите във второ отделение, разглеждащи този вид
дела.
От разгледаните 660 частни административни дела свършени през
отчетния период са 651 броя дела или 98% от делата. Броя на свършените
частни административни дела се е увеличил през този отчетен период с 1% в
сравнение с 2010г., когато от разгледаните 677 броя частни дела през периода
са свършени 662 бр. дела или 97% 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 136 броя искове по АПК, свършени през периода са
106 бр. дела или 78% от делата, който процент е приблизително еднакъв в
сравнение с отчетен период 2010г., когато от разгледаните 127 дела по
исковите производства са приключили 103 броя дела, което представлява
81% 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 всички съдии в съда 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.
От разгледаните 1829 бр. касационни дела през периода са свършени
общо 1589 бр. или
86% от касационните дела. Броя на свършените
касационни дела се е увеличил в сравнение с 2010г., когато от разгледаните
1314 бр. касационни дела са свършени 1083 бр. дела, което представлява 82
% от делата. Предвид увеличаването на броя на свършените касационни дела
в сравнение с предходните отчетни период, следва да се даде много добра
оценка за работата на всички съдии и 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 през периода 564 броя други административни дела
свършени са общо 463 броя или 82% от делата. За сравнение с отчетен период
2010г. от разгледаните 457 бр. други административни дела, свършени са 375
бр., което също представлява 82% от делата. Това е основание да се направи
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много добра оценка за работата на съдиите, разглеждащи този вид дела и
препоръки да продължат и занапред добрата си работа.
От разгледаните през периода 195 броя дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ,
ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др., свършени са общо 173 бр. дела, което
представлява 88% от делата. В сравнение с отчетен период 2010г. този
показател е подобрен в процентно съотношение с 14% повече свършени дела
по ЗСПЗЗ и др., когато от разгледаните дела по ЗСПЗЗ 338 бр. дела са
свършени общо 252 дела, което представлява 74% 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 121 дела по ЗДС, ЗОБС, ЗМСМА и ЗАдм свършени през
периода са общо 94 дела или 77% от делата.
От разгледаните общо 10 броя дела по жалби срещу подзаконови
нормативни актове са свършени 9 броя дела или 90% от делата.
От разгледаните 115 дела по ЗДСл., ЗМВР, ЗОМС и ЗСВ са свършени
общо 98 броя дела или 85% от делата.
През периода са свършени 42 дела по КСО и ЗСП от постъпилите 61
броя, което представлява 68% от делата.
От разгледаните 17 дела по чл.304 от АПК през периода са свършени 15
дела.
От разгледаните общо 32 броя дела по Изборния кодекс в отчетния
период са свършени всичките 32 броя дела или 100% от делата, което
означава, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за бързина на
съдебното производство.
През 2011г. е постъпило и едно дело по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи,
което е свършило в отчетния период.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2009г.
2744
848
3592

2010г.
3249
1083
4332

2011г.
3242
1589
4831

Свършени дела по отделения през 2011г.
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РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА
За отчетния период в съда са решени по същество общо 3822 броя дела
което представлява 79% от свършените дела, който показател е подобрен в
сравнение с отчетен период 2010г., когато са решени по същество 3269 броя
дела, което представлява 75% от общо свършените през периода дела и в
сравнение с отчетен период 2009г. когато решени по същество са 2714 дела
или 75% от общо свършените през периода дела.
Решени по същество са 1724 броя първоинстанционни дела, 1535
касационни дела и 563 частни административни дела.
Най-голям е броят на решените по същество първоинстанционни дела.
От първоинстанционните дела най-голям е броят на решените по
същество данъчни дела - 742 броя, след това на делата по ЗУТ и ЗКИР - 411
броя и други административни дела - 275 броя. От делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ
решени по същество са 87 броя, делата по искови производства по АПК - 36
броя, делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАДм.-58 броя; делата по ЗДСл., ЗМВР и
др. са 62 броя, делата по КСО и ЗСП са 29 броя, делата по чл.304 АПК са 10
броя, делата по ЗМИ, ЗИНП са 8 броя и жалби срещу подзак. норм. актове
също 6 броя.
Следва да се обърне внимание, че от свършените общо 664 бр. дела по
ЗУТ и ЗКИР, решени по същество са 411 бр. или 61% от делата, като
останалата част - 253 бр. са прекратени. Този показател следва да се има
предвид при преценка натовареността на съдиите по отделения.
От общо свършените за периода други административни дела - 463 броя
решени по същество са
275 дела, което представлява 59% от общо
свършените други административни дела, като останалата част - 188 броя са
прекратени.
От общо свършените дела по искови производства 106 бр., решени по
същество са 36 броя, което представлява 34% от общо свършените дела, 70
броя или 66% са прекратени.
От общо свършените дела по ЗДС и ЗОбС – 94 броя, 58 са решени по
същество или 61% и 36 броя са прекратени.
Голям брой по същество са решени и частни административни дела 563 бр. от свършените общо 651 броя или 86% от частните дела.
Най-голям брой през отчетния период са решените по същество в съда
касационни дела - 1535 дела от общо свършените 1589 броя касационни дела
през периода, което представлява 96% от свършените общо касационни дела.
С най-голям брой решени по същество дела в съда са съдиите Веселина
Чолакова - 163 бр. от първо отделение, съдия Красимира Желева – 157 бр. от
първо отделение, съдия Даниела Василева - 156 бр. от първо отделение, съдия
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Маргарита Йорданова - 154 бр. от първо отделение и съдия Марияна
Ширванян - 153 бр. от първо отделение.

Сравнителен анализ на решените по
същество дела
през 2009г., 2010г. и 2011г.
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В първо отделение са решени по същество 2574 броя дела от общо
решените по същество за съда 3822 дела, което представлява 67% от общо
решените по същество дела в съда. Решените по същество данъчни дела са
741 броя, което представлява 29% от всички решени в отделението дела по
същество. Решените по същество касационни дела са 948 броя, което
представлява 37% от общо решените по същество дела. 501 броя частни
административни дела са решени по същество, което представлява 19% от
решените по същество дела. Останалите дела решени по същество са: 175
броя други административни дела; 50 броя дела по ЗСПЗЗ; 41 бр. дела по
ЗДС, ЗобС; 39 бр. дела по ЗДСл, ЗМВР; 25 бр. искове по АПК; 21 бр. по ЗУТ и
ЗКИР; 15 бр. по КСО, ЗСП; 10 броя дела по чл.304 АПК; 5 броя дела по ЗМИ,
ЗИНП и 3 броя жалби срещу подзаконови нормативни актове.
Във второ отделение решените по същество дела са 1248 броя от общо
решените в съда 3822 дела, което представлява 33% от общо решените по
същество дела. Решени по същество са 599 броя първоинстанционни дела или
48% от решените дела в отделението; 587 броя касационни дела или 47% от
общо решените дела в отделението и 62 броя частни дела или 5% от всички
решени дела в отделението. Решените по същество дела по ЗУТ и ЗКИР са 390
броя, което представлява 31% от всички решени в отделението дела по
същество. Останалите дела решени по същество са: 100 броя други
административни дела; 37 броя дела по ЗСПЗЗ; 23 бр. дела по ЗДСл, ЗМВР; 17
дела по ЗДС, ЗОБС; 14 бр. по КСО, ЗСП; 11 бр. искове по АПК; 3 броя дела по
ЗМИ, ЗИНП; 3 бр. дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове и 1
дело по ДОПК и ЗМ.
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ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
През отчетния период в съда са прекратени общо 1009 бр. дела, което
представлява 21% от общо свършените 4831 броя дела. За сравнение през
2010г. са били прекратени 1063 дела, които представляват 24% от
свършените дела.
Най-голям е броя на прекратените дела по ЗУТ и ЗКИР - 253 бр.
Следват други административни дела - 188 бр.; дела по ДОПК и ЗМ - 152 бр.;
частни административни дела - 88 броя; дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ – 86
броя; искове по АПК – 70 бр.; 54 броя касационни дела; дела по ЗДС, ЗОбС,
ЗМСМА и ЗАДм – 36 броя, дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 36 бр.; дела по
ЗМИ, ЗИНП – 24 бр.; дела по КСО, ЗСП – 13 броя; дела по чл.304 АПК – 5 броя;
дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове – 3 броя и едно дело по
ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи.
Следва да се отбележи, че от делата по ДОПК и ЗМ се прекратяват едва
17% от свършените данъчни дела, като останалите 83% се решават по
същество. Този показател е основание да се приеме, че съдиите в първо
отделение, които разглеждат този вид дела, постановяват най -много съдебни
актове по същество.
Броят на прекратените дела в първо отделение е 518 или 51% от общо
прекратените в съда дела. От тях прекратените първоинстанционни дела са
433 бр., касационните дела са 30 бр. и 55 броя частни дела.
Във второ отделение са прекратени 491 броя дела или 49% от общо
прекратените в съда дела. От тях 434 броя са прекратените
първоинстанционни дела, 24 бр. касационни и 33 бр. частни дела.

Сравнителен анализ на прекратените през 2011г.
дела по отделения

49%

51%
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК
От свършените през отчетния период 4831 бр. дела, разгледани в
тримесечен срок са 3519 броя, което представлява 69% от делата. От
разгледаните в тримесечен срок 3519 броя дела 1568 дела са свършени в срок
до 1 м., което представлява 44% от свършените общо в тримесечен срок дела.
Над тримесечен срок са свършени 1312 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 2010г. броя на разгледаните в срок до три месеца дела е бил 3000,
което представлява 69% от общо свършените дела. Над три месеца са били
свършени 1332 броя дела
През 2009г. броя на свършените в тримесечен срок дела е бил 2024 или
56% от общо свършените дела са разгледани в тримесечен срок.
От анализа на горните данни следва да се обърне внимание на съдиите,
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 тримесечния срок.

Сравнителен анализ на разгледани в 3 месечен
срок дела през 2008г., 2009г. и 2010г.
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Свършените първоинстанционни дела в тримесечен срок са 2066, които
са се увеличили с 43 броя в сравнение с 2010г., когато в този срок са
свършени 2023 първоинстанционни дела. Броят на свършените касационни
дела до три месеца е 1453, което представлява 91% от свършените
касационни дела. Частните административни дела приключили в тримесечен
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срок са общо 646 бр., което представлява почти 100% от свършените частни
административни дела общо 651 бр. От свършените 15 броя дела по чл.304
АПК всички са приключени в 3 месечен срок.
Броя на свършените дела по ДОПК и ЗМ в три месечен срок е 393 бр.,
което представлява 44 % от общо свършените за периода 894 бр. данъчни
дела. Този процент е 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 290 броя от общо
свършените 664 броя, което представлява 44% 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 463 броя други административни дела в тримесечен
срок са разгледани 356 дела, което представлява 77% от делата, останалите
23% са разгледани извън тримесечния срок.
От свършените 173 броя дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ и
др., разгледани в тримесечен срок са 87 броя дела, което означава, че 50% от
тези дела са разгледани в тримесечен срок, останалите 50% извън рамките на
тримесечния срок. Този показател е 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 79 дела по искови производство от
общо свършените 106 дела, което представлява 74% от делата.
Единствено отличен е показателят на свършените в тримесечен срок
частни административни дела - 646 броя от свършените общо 651 бр., което
представлява 95% от свършените частни административни дела. 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: Диана Стамболова и Марияна Ширванян – 137 бр.; Ивелина Янева –
136 бр.; Веселина Чолакова, Даниела Василева и Янка Ганчева – 128 бр.
В първо отделение разгледаните в тримесечен срок дела са 2318 броя,
което представлява 66% от общо разгледаните в тримесечен срок дела в съда.
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Във второ отделение разгледани в тримесечен срок са 1201 броя дела,
което представлява 34% от общо разгледаните в съда дела в тримесечен срок.

Сравнителен анализ на свършените в 3 месечен
срок дела по отделения през 2011г.
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НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
От разгледаните в съда през отчетния период 5914 дела в края на
периода са останали несвършени 1083 дела, което представлява 18% от
общо разгледаните дела. В сравнение с отчетен период 2010г. процента на
останалите несвършени дела в края на периода е намалял с 4%. През 2010г.
от разгледаните в съда 5570 дела в края на периода са останали несвършени
1238 дела или 22% от общо разгледаните дела.
Несвършените първоинстанционни дела в края на периода са 843, а
касационните дела 240 бр. През 2010г. несвършените първоинстанционни
дела са били 1007, а касационните 231 бр. дела.
Най-голям е броят на несвършените дела по ДОПК и ЗМ - 332 бр. дела,
които представляват 31% от общо несвършените в съда дела. Следват делата
по ЗУТ и ЗКИР - 283 броя несвършени дела или 26% от общо несвършените
дела през периода. Следващите по брой несвършени дела са касационните
дела – 240 броя или 22% от делата и други административни дела – 101 бр.
или 9% от делата. Високия процент на несвършените касационни дела се
дължи на обстоятелството, че в края на отчетния период през м.ноември и
м.декември 2011г. са постъпили голям брой касационни дела, които са
насрочени за разглеждане през следващия отчетен период през м.януари и
февруари 2012г. в рамките на двумесечен срок.
Останалите несвършени дела от искове по АПК са 30 броя, делата по
ЗДС,ЗОС,ЗМСМЗ и ЗАдм са 27 броя, делата по ЗСПЗЗ,ЗВГЗГФ са 22 броя,
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делата по КСО, ЗСП са 19 бр., делата по ЗДСл. и ЗМВР - 17 бр., жалби с/у
подзак. нормат. актове - 1 брой и 2 броя по чл.304 АПК. Останалите
несвършени частни административни дела са 9 броя.
Несвършените дела в края на периода в първо отделение са общо 620
броя, което представлява 57% от общо несвършените в съда дела, като найголям е боря на несвършените данъчни дела - 332 броя което представлява
53% от общо несвършените в отделението дела. Останалите несвършени
касационни дела са 150 броя.
Във второ отделение останали несвършени в края на периода са общо
463 броя дела или 43% от общо несвършените в съда дела. Следва да се
обърне внимание, че останалите несвършени дела по ЗУТ в отделението са
общо 282 броя, което представлява 61% от общо несвършените в отделението
дела, поради което следва да се обърне внимание на съдиите в отделението
относно високия процент несвършени дела по ЗУТ.

Сравнителен анализ на останалите несвършени дела по
отделения в края на 2011г.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2011 г. ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Общо за отчетния период броя на върнатите обжалвани дела в съда, по
които е било постановено решение са 1079 броя, като през 2010г. същите са
били 915 бр.
От тях изцяло оставени в сила са общо 789 броя решения или 73% от
всички проверени решения. През 2010г. потвърдени са били 669 броя съдебни
решения или 73% от всички проверени такива. През този отчетен период
процента на потвърдените съдебни решения е равен на този през предходния
период и следва да се обърне внимание на съдиите за съобразяване на
постановените решения с практиката на ВАС на РБ. Отменените решения
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поради наличие на касационните основания по чл. 209, т. 3 от АПК са общо
162 броя, частично отменени и обезсилени решения в същата хипотеза са
общо 104 решения. Отменени изцяло на основания извън тези по чл. 209, т. 3
АПК са 4 бр. решения. Обезсилените решения по чл. 221, ал. 3 АПК са 19 бр.
Един брой решение е частично отмененo на основания извън тези по чл.209,
т.3 АПК

Сравнителен анализ на резултатите от върнатите
през 2011г. обжалвани решения
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Общо за отчетния период броя на върнатите обжалвани дела в съда, по
които е било постановено определение са 555 броя при 490 бр. през 2010г.
От тях изцяло оставени в сила са общо 412 броя определения или 74% от
всички върнати определения. В сравнение с отчетен период 2010г. процента
на потвърдените определения е увеличен с 3%, тъй като през 2010г. са били
потвърдени 349 определения или 71 % от всички върнати дела. Отменени
изцяло са общо 129 определения или 23% от всички върнати обжалвани
определения. Обезсилени са 4 броя определения. 5 бр. определения са
отменени частично. Отменени изцяло на основания извън тези по чл. 209, т. 3
АПК са 5 бр. определения.
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Сравнителен анализ на резултатите от върнатите
през 2011г. обжалвани определения
250

228
184

200

потвърдени
отменени
изменени

150
100

76

62

50

4

1

0

I-во отделение

II-ро отделение

В първо отделение потвърдени изцяло са 542 броя съдебни решения от
общо 789 броя потвърдени решения за съда или 69% от общо потвърдените
решения и 71% от общо върнатите обжалвани решения в отделението.
Във второ отделение изцяло потвърдени са 247 броя решения или 31%
от общо потвърдените решения в съда и 78% от общо върнатите обжалвани
решения в отделението.

III ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА
ПО ОТДЕЛЕНИЯ

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ
С решение от 25.03.2011г. на Общото събрание на съдиите от
Административен съд – Варна, считано от 01.04.2011г. в съда са формирани
две отделения, като магистратите от трето отделение са разпределени в
останалите две такива. В първо отделение, считано от 01.04.2011г. са
работили общо 20 съдии, които разглеждат данъчни и митнически дела. В
отделението се разпределят и всички останали дела подсъдни на
Административен съд-Варна, с изключение на тези по Закона за устройство
на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 ГОДИНА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
В първо отделение, в началото на отчетния период са били останали
несвършени общо 735 дела или това са 59 % от всички дела на съда по този
показател. От тях 600 са първоинстанционни и 135 касационни.
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в отделението са постъпили общо 2 977 дела /64
% от постъпленията на съда/, от които:
-1430 първоинстанционни /60 % от всички постъпили в съда
първоинстанционни дела/
-553 частни административни дела /86 %/- такива по чл.60, 166 и 167
от АПК и чл.75 от ДОПК
-994 касационни дела /62 %/, от които 972 бр. КНАХ дела и 22 бр.
други касационни.
Като цяло се наблюдава повишаване постъпленията в съда, като в първо
отделение сред постъпилите е най-голям делът на касационните дела, които са
974 бр. Непосредствено след тях като брой, са делата по ДОПК и ЗМ – 819 бр.
/56 % от постъпилите в отделението първоинстанционни дела/. При тази
категория дела се наблюдава и увеличение в сравнение с предходни отчетни
периоди. Извън касационните дела, тези по ДОПК и по ЗМ са и най-голям
брой постъпили общо дела в съда – 18 %. Делата, които се класифицират като
„други”, е сравнително висок – техния брой е 305.
Средното годишно постъпление на съдия в отделението е 149 дела или
12,5 дела месечно.
Поради обединяването на отделенията, сравнителен анализ с
предходните отчетни периоди не може да се направи.
РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Общия брой на разгледаните в отделението дела е 3 712бр. – 2 977 бр.
новообразувани и 735 бр. останали несвършени от предходния период.
Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 186 дела.
Свършените дела в отделението за отчетния период са общо 3 092,
което е значително повече от постъпилите през годината дела в отделението
/2 977/ и е един отличен показател. Същите съставляват и 83 % от всички
дела за разглеждане в отделението и 64 % от всички свършени дела в съда.
Съобразно тази статистика средно месечно един съдия в отделението е
свършвал по 13 дела, което е показател за нормална натовареност.
От свършените дела 2 114 бр. са първоинстанционни и 978 бр. касационни.

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2011

-От свършените първоинстанционните дела 556 бр. са частни
административни дела. Тази бройка съответства и на постъпилите частни
дела /553/, като разликата е само три дела, от което следва, че същите са
почти 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 1 558 бр.
Впечатление прави, че при образувани 819 дела по ДОПК и ЗМ са свършени
894 бр. или 75 повече от образуваните от тази категория дела.
-Свършените касационни дела – 978 бр., съставляват 98 % от
образуваните 994 бр. през периода. Тук също е голям процента на свършени
дела, което се дължи на характера на самото производство, обуславящо
възможността същото да приключи още в първото насрочено съдебно
заседание.
От изложените статистически данни е видно, че по този показател
работата на съдиите в отделението е отлична.
От свършените през периода 3 092 бр. дела, решени по същество са 2
574 бр. /1155 първа инстанция, 948 касационни и 471 частни/ - 67 % от
всички решени дела в съда. Прекратени с определение са 518 бр., /433
първоинстанционни, 30 касационни и 55 частни/ - 51 % от всички
прекратени.
От общо свършените дела - 3 092 бр., в тримесечен срок са разгледани
2 318, или 75 %, което също е един отличен показател за работата на съдиите
в отделението.
От свършените в отделението дела: почти 100 % от частните
административни дела и 93 % от касационните такива са приключили в
тримесечен срок, което е закономерно с оглед спецификите на двете
производства.
В края на периода са останали несвършени общо 620 дела, от които
470 първоинстанционни и 150 касационни.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение са
761 /71 % от общата бройка за съда – 1079/. От тях:
-оставени изцяло в сила са 542 решения, което представлява 72 % от всички
върнати обжалвани дела в отделението;
-отменените изцяло решения, поради наличие на касационните основания по
чл.209 т.3 от АПК са 122 – 16 % за отделението;
-обезсилени като недопустими са 10 решения;
-решенията по 83 дела са частично отменени или обезсилени в хипотезата на
чл.209 т.2 от АПК – 11 %;
-3 решения са отменени на основания извън тези по чл.209 т.3 от АПК.
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Върнатите обжалвани дела, по които предмет на проверка е било
постановено от съда определение, са общо 308 или 55 % от общата бройка за
съда - 555. От тях:
-изцяло оставени в сила са 228 определения, т.е. 55 %;
-отменените изцяло определения, поради наличие на касационните основания
по чл.209 т.3 от АПК са 72 бр.– 56 %;
-4 определения са частично отменени;
-4 определения са отменени на основания извън тези по чл.209 т.3 от АПК.
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.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се подчертае, че работата в отделението е
много добра. Съдиите проявяват отговорност и стремеж за бързо и качествено
решаване на делата, като съобразно горните статистически данни, в тази
насока се наблюдава тенденция за повишаване на всички положителни
показатели. Текущият доклад се обработва ежедневно, спазва се двумесечния
срок за насрочване на делата в открито съдебно заседание, което изрично
беше констатирано и в доклада на Инспектората към ВСС при извършената
планова проверка. Малко са случаите на постановени решения извън
едномесечния срок. Много висок е процента на делата приключили в
тримесечния срок от образуването им, което се дължи и на обстоятелството,
че още с разпорежданията за отстраняване нередовностите по жалбата, на
страните се дават указания да направят своите доказателствени искания, а с
насрочване на делото съдиите се произнасят по поисканите доказателства;
указва се доказателствената тежест; налагат се санкциите предвидени в ГПК,
при основания за това.
От значение за добрата работа в отделението са и добрите
взаимоотношения между съдиите, проявените уважение и колегиалност.
Показател за добрата работа на съдиите в отделението са и отправените
през годината 13 преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз
(СЕС). Запитванията са направени по данъчни и митнически дела с искане за
тълкуване на разпоредби на: 1.Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември
2006г. относно общата система на ДДС; 2.Регламент (ЕО) № 1031/2008 на
Комисията от 19 септември 2008 година за изменение на приложение І към
Регламент (ЕИО) № 2568/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа и на обяснителните бележки към
нея и 3.Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета от 18.07.2011г.
за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с
Регламент (ЕО) № 91/2009 върху вноса на някои скрепителни елементи от
желязо или стомана с произход от Китайската народна република, върху
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вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана, изпращани от
Малайзия, с деклариран или не произход от Малайзия.
По две от запитванията отправени през 2011г., по които пред СЕС са
образувани дела С – 129/11 и С – 298/11, съдът е поискал тълкуване на
разпоредбата на чл.80 от Директива 2006/112 поради съмнения за
неправилното й транспониране с разпоредбата на чл.27, ал.3, т.1 от ЗДДС.
Въпреки, че към настоящия момент няма произнасяне на Съда, считано от
01.01.2012г. в Закона за ДДС е в сила промяна в разпоредбата на чл.27, ал.3,
т.1, с която напълно се транспонира разпоредбата на чл.80 от Директивата.
Отправените преюдициални запитвания от състави на Варненският
административен съд станаха повод съдиите Ивелина Янева, Искрена
Димитрова, Марияна Ширванян и Евгения Иванова да бъдат отличени със
званието „Административен съдия на годината” като получиха награди от
Асоциацията на българските административни съдии.
Стремежът на съдиите от Административен съд – Варна за привеждане
на българското законодателство в съответствие с Общностното право и
принципи, бе отчетен и на проведената на 03.11.2011г. кръгла маса в
Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, на тема
„Практиката на Съда на Европейския съюз в помощ на българското
финансово законодателство”. На проведената кръгла маса е отчетена
активността на Варненският административен съд, обсъдени са проблемите в
прилагането на ЗДДС породили преюдициалните запитвания, както и
вероятността същите да доведат до нови законодателни промени и до
промяна в ревизионната и съдебната практика.

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ
Във Второ отделение на съда се разпределят и разглеждат дела по
Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния
регистър, и всички останали дела подсъдни на Административен съд-Варна,
с изключение на делата по ДОПК и ЗМ. С решение от 25.03.2011г. на Общото
събрание на съдиите от Административен съд – Варна, считано от
01.04.2011г. в съда са формирани две отделения, като магистратите от трето
отделение са разпределени в останалите две.
Във Второ отделение считано от 01.04.2011г. са работили дванадесет
съдии: Гергана Стоянова-ХХХІІ-ри състав, 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, Кремена
Данаилова ХХIХ-ти състав, Мария Иванова – ХVІІ-ти състав, Мария Ганева –
XXXІІІ-ти състав, Марияна Бахчеван – ХІХ-ти състав, Миглена Николова – ХХти състав и Янка Ганчева – ХХІІ - ри състав. За разглеждания период съдия
Евелина Попова е била в продължителен отпуск поради временна
неработоспособност за периода от 02.05.2011г. до 27.07.2011г., както и
съдия Гергана Стоянова за периода от 31.08.2011г.-09.09.2011г. и от
28.09.2011г. до 27.11.2011г.
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2011 ГОДИНА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТИНЯ ПЕРИОД
Във второ отделение, в началото на отчетния период са били останали
несвършени общо 503 броя дела или това са 41 % от всички дела на съда по
този показател. От тях 406 са първоинстанционни и 97 касационни.
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в отделението са постъпили общо 1699 дела,
съставляващи 36 % от постъпленията в съда, от които:
-1003 броя първоинстанционни, съставляващи 40 % от всички
постъпили в съда първоинстанционни дела, от които 625 бр. по ЗУТ и ЗКИР;
49 бр. по ЗСПЗЗ; 22 бр. по КСО и ЗСП; 34бр. по ЗДСл и ЗМВР; 33 бр. по ЗДС,
ЗОбС, ЗМСМА; 1 бр. по ЗЗК, ЗОП; 45 бр. дела - искове по АПК; 13 бр. по ИК;
4 бр. срещу подзаконови нормативни актове и 177 бр. – други
административни дела.
-92 броя частни административни дела от постъпилите в съда такива
по чл.60, чл.166 и чл.167 от АПК;
-604 касационни дела - 38 % от постъпилите в съда, от които 588 бр.
КНАХ дела и 16 бр. други касационни дела.

Наблюдава се запазване на тенденцията за повишаване на
постъпленията на делата в съда, като във Второ отделение най-голям е броя
на делата по ЗУТ и ЗКИР- 625 броя. След тях като брой дела са касационните
дела – 604 бр., при които дела се наблюдава и увеличение в сравнение с
предходни отчетни периоди. Извън касационните дела и тези по ЗУТ и ЗКИР
с най-голям брой постъпили в отделението са делата - други
административни дела, който е 177 броя дела.
Средното годишно постъпление на съдия в отделението е 142 броя дела
или 11,8 броя дела месечно.
РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Общия брой на разгледаните в отделението дела е 2 202 бр. – от които
1 699 бр. новообразувани и 503 бр. останали несвършени от предходния
период. Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 184 броя
дела.
Свършените дела в отделението за отчетния период са общо 1 739
броя дела, които са повече от постъпилите през годината дела в отделението,
което е много добър показател. Същите съставляват 36 % от всички
свършени дела в съда. Съобразно тази статистика месечно един съдия в
отделението е свършвал по 12 дела, което е показател за нормална
натовареност.
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-От свършените дела 1 128 бр. са първоинстанционни и 611 бр. –
касационни дела.
-От свършените първоинстанционните дела 95 бр. са частни
административни дела, които са повече от постъпилите частни дела в
отделението. Това сочи за спазване на изискващата се бързина при
разглеждане на този вид дела, съобразно изискванията на закона.
-Останалите първоинстанционни, образувани по жалби срещу
индивидуални административни актове и искове по АПК са 1 033 бр.
Впечатление прави, че при образувани 625 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР са
свършени 640 бр. или са свършени повече от образуваните от този вид дела.
Отлични резултати следва да се отчетат и при постъпилите в отделение дела
по Изборния кодекс, която бройка на свършени съответства на постъпилите
дела. Следва да се отчете стриктно спазване на сроковете за приключване на
посочена категория дела определени в Изборния кодекс. По отношение на
другите административни дела се установява 97% свършени дела от броя на
постъпилите.
-Свършените касационни дела – 611 бр., са също повече от
образуваните 604 броя дела за периода, което се дължи на характера на
самото производство, обуславящо възможността същото да приключи още в
първото насрочено съдебно заседание.
От изложените статистически данни е видно, че по този показател
работата на съдиите в отделението е отлична.
От свършените през периода 1 739 бр. дела, решени по същество са 1
248 бр. /599 броя първоинстанционни, 587 бр. касационни и 62 бр. частни/ 33 % от всички решени по същество дела в съда. Прекратени с определение
са 491 бр., /434 първоинстанционни, 24 касационни и 33 частни/ - 49 % от
всички прекратени дела в съда.
От общо свършените дела – 1 739 бр., в тримесечен срок са разгледани
1 201 броя или 69 %, което също е един отличен показател за работата на
съдиите в отделението. Като 74% са делата разгледани в 3 месечния срок от
вида - други административни дела и 46% от делата по ЗУТ и ЗКИР.
От свършените в отделението дела: 100% от частните административни
дела, 100% от делата по Изборния кодекс и 90 % от касационните такива са
приключили в тримесечен срок, с оглед спецификата на посочените
производства.
В края на периода са останали несвършени общо 463 броя дела, от
които 373 броя първоинстанционни и 90 броя касационни.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение са
318 броя, от които оставени изцяло в сила са 247 броя решения, което
представлява 78 % от всички върнати обжалвани дела в отделението.
Отменените изцяло решения, поради наличие на касационните основания по
чл.209 т.3 от АПК са 40 броя – 13 % за отделението. Обезсилени като
недопустими са 9 броя решения. Решенията по 21 броя дела са частично
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отменени или обезсилени в хипотезата на чл.209 т.2 от АПК. Като 1 бр.
решение е отменено на основания извън тези по чл.209 т.3 от АПК.
Върнатите обжалвани дела, по които предмет на проверка е било
постановено от съда определение, са общо 247 броя или 45 % от общата
бройка за съда, от които изцяло оставени в сила са 184 броя определения, т.е.
74 % от върнатите. Отменените изцяло определения, поради наличие на
касационните основания по чл.209 т.3 от АПК са 57 бр.– 23 %. Обезсилени
като недопустими са 4 броя определения. Един брой определение е частично
отменено, както и 1 брой определение е отменено на основания извън тези по
чл.209 т.3 от АПК.
ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В
ОТДЕЛЕНИЕТО
През отчетния период в отделението са провеждани периодични
събрания на съдиите, на които са обсъждани месечните резултати от
работата, практиката на ВАС, съобразно върнатите съдебни актове след
касационно обжалване. Обсъждани са актуални въпроси по приложението
основно на ЗУТ и ЗКИР, както и на други специални закони и приложими
процесуални правила. Възприетата в отделението практика за обсъждане на
спорни въпроси, стремежът към уеднаквяване на практиката в отделението
по сходни казуси, улеснява работата и води до предвидимост,
непротиворечивост на съдебната практика. На събранията ежемесечно са
решавани различни проблеми свързани с работата и дейността в
отделението. Всички съдии са проявявали, активност, отзивчивост и са
спомагали за организацията на работата при отсъствие на колеги от
отделението, поради временна неработоспособност. Следва да се отчете, че
през половината от отчетения период отделението не е било в пълен състав,
което не се е отразило на показаните общо много добри резултати. Всички
съдии в отделението имат добри взаимоотношения и проявяват уважение и
колегиалност помежду си. През разглеждания период съдиите в отделението
са изразявали становище и са правили предложения, с цел подобряване на
работата. Проявявали са инициатива за реализиране на мероприятия за
популяризиране дейността на съда в условия на растящ обществен интерес
към правата на гражданите, механизмите на тяхната защита и предвидената
санкция при закононарушения. В този смисъл с активното участие на съдия
Бахчеван бе проведен и Ден на отворените врати в съда с участието на
студенти от специалностите Право и Архитектура от ВСУ, които представиха
пред граждани и медии симулативен съдебен процес по приложението на
ЗУТ.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се подчертае, че работата в отделението е
много добра. Съдиите проявяват отговорност и стремеж за бързо и
качествено решаване на делата, като съобразно изложените статистически
данни, в тази насока се наблюдава тенденция за повишаване на всички
положителни показатели. Текущият доклад се обработва ежедневно, спазва се
срока за насрочване на делата в открито съдебно заседание, което изрично
беше констатирано и в доклада на Инспектората към ВСС при извършената
планова проверка, с обърнато внимание на конкретен състав отразено в
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доклада. Незначителен брой спрямо общо свършилите дела са постановените
решения извън едномесечния срок. Следва да се отчете и високия процент на
делата приключили в тримесечния срок от образуването им, въпреки
характера на разглежданите дела по ЗУТ и ЗКИР, които се характеризират с
фактическа и правна сложност, множество заинтересовани страни, както и
задължение на съда по част от делата за обнародване на оспорването в ДВ.
Въпреки това, още с разпорежданията за отстраняване на нередовностите по
жалбата, на страните се дават указания да направят своите искания по
доказателствата, както и да представят доказателства за провеждане на
следващи процесуални действия от съда. При анализ на дейността на Второ
отделение и през този отчетен период се наблюдава, че административните
органи не изпращат всички доказателства, събрани в хода на
административното производство, както и списък на страните с адресите, на
които те са били призовани. Посоченото обстоятелство води до
многократното им задължаване да прилагат по делото пълните
административни преписки и всички доказателства, въз основа на които е
бил издаден съответния административен акт, ведно със списък на страните
с адреси за тяхното призоваване. Неизпълнението на това процесуално
задължение е причина за налагане и на санкциите предвидени в ГПК. Не са
редки и случаите, в които списъците на заинтересованите лица, приложени
по делата по ЗУТ и ЗКИР, не са пълни или не са посочени действителните
носители на вещни права върху недвижимите имоти. Посоченото
обстоятелство води до невъзможност на съда да конституира страните в
съдебното производство, а също и да ги призове редовно за първо съдебно
заседание. През отчетния период част от делата, разглеждани от съдиите от
Второ отделение са образувани по жалби срещу актове на ОбСъвет, с които
са одобрени подробни устройствени планове-планове за улична регулация, по
които дела съдът обнародва в ДВ оспорването. Заинтересовани лица по тези
дела могат да подават заявление за конституирането им в едномесечен срок,
считано от обнародване на оспорването в ДВ. По посочените дела
производството е почти невъзможно да приключи в рамките на тримесечния
срок, въпреки полаганите усилия от страна на съдиите за бързина на
съдебното производство. В нередки случаи по делата с предмет ЗУТ и ЗКИР,
съдът е допускал СТЕ за установяване допустимостта на жалбата, което
отдалечава във времето произнасянето по същество на жалбата.
Спецификата на разглежданата материя и обществените отношения,
които се регулират по закона за устройство на територията и установената
практика, чрез тълкуване по аналогия за обнародване в ДВ на оспорването и
по жалби срещу актове за одобряване на ПУП, чието съобщаване не е било
извършено чрез ДВ, мотивира съдиите от Второ отделение да направят
предложение за законодателна промяна в разпоредбата на чл.218 ал.1 от
ЗУТ.
В заключение следва да се отчете високия професионализъм на съдиите
от Второ отделение, които проявяват отговорност към работата и стремеж за
спазване на установените срокове за бързина на производството, спазване
срока по чл.172 ал.1 АПК от една страна и качество при решаване на делата
от друга.
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IV ИНИЦИАТИВИ НА ПРОЗРАЧНОСТ В АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД – ВАРНА
И ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
През изминалата 2011г. Административен съд - Варна продължи да
провежда активна и последователна политика на прозрачност на съдебната
система и отваряне на съда към обществото.
Съдът следваше Медийната стратегия 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 2011г. Административен съд - Варна продължи работата си със
съдилищата-модели и съдилищата-партньори по План 2 за подобряване на
работата на съда, на Програмата за развитие на съдебната система.
План 2 е логично продължение на усилията за осигуряване на
управленски механизъм в съдилищата за самооценка на работата и подпомагане на обмена от добри практики.
Той отива и по-далече, като залага високи критерии за аналитичност,
систематичност и устойчивост на усилията и създадените практики, тяхното
представяне и отчитане.
През отчетната година, въз основа на преглед и оценка на докладите на
съда, Комитетът по оценка отбеляза 59% изпълнение
и с удоволствие
констатира, че Административен съд - Варна демонстрира воля и полага
усилия да изпълни заложените цели.
През отчетната година съда продължи да обновява и поддържа
ежедневно
актуалното
състояние
на
своята
Интернет
страница:
www.admcourt-varna.com
Освен богатата справочна информация, съгласно изискванията на
Закона за съдебната власт в нея се публикуват отчетните доклади за работата
на съда, влезлите в сила съдебни актове, декларациите по чл.12 от ЗПУКИ,
както и графика на заседанията и делата от обществен интерес-свършени и
насрочени.
Към настоящия момент WEB страницата на Административен съд Варна покрива всички стандарти за активна и ефективна комуникация и
обратна връзка с потребителите на информация.
Дейността на Пресслужбата на съда и през 2011г. беше насочена към:
 Подобряване общественото разбиране за спецификата на работа в
съда, като институция работеща за точното и еднакво прилагане
на законите спрямо всички;
Съдът има разработени механизми, позволяващи на гражданите да
подават сигнали и предложения, който е популяризиран сред гражданите и
медиите, чрез пощенски кутии за предложения и сигнали срещу корупция.
Съдът има принос в разработването на унифициран модел на проучване
на общественото мнение и на събиране и оценка на предложенията, чрез
периодично анкетиране на граждани, на адвокати, на вещи лица.
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Административен съд - Варна поддържа политика на активно
сътрудничество и взаимодействие с институции и учреждения и го прави чрез
конкретни проекти, които подобряват образа на съдебната власт пред
обществото и разширяват широката социална база на взаимодействие на
съда с обществеността.
Регулярните срещи на съдиите от Административен съд – Варна с
адвокатите от Адвокатска колегия – Варна допринасят до задълбочаване на
взаимодействието, с цел разширяване на политиката на откритост и
прозрачност.
 Повишаване правната култура на гражданите и на младите хора
чрез организиране на « Ден на Открити врати» и «Мениджър за
един ден».
Ден на открити врати
През 2011г. инициативата беше оповестена предварително в медии и се
проведе по специално разработена програма.
За първи път съдиите сформираха екип, който да разработи съвместно
със студентите от трети, четвърти и пети курс на Юридическия факултет на
ВСУ”Черноризец Храбър”, симулативен съдебен процес на дело по ЗУТ.
Традиционно тази инициатива е стъпка към изграждане на доверието и
уважението на обществото към съдебната система и цели формиране на
активна гражданска позиция у младите хора.
Мениджър за един ден
През 2011г. съдът за първи път даде възможност на учениците от
Варненските гимназии да заемат позициите на Председателя на съда, на
Съдебния администратор, на съдебните деловодители и секретари.
Инициативата
предизвика
много
голям
интерес
както
сред
гимназистите, така и от медиите на регионално и национално ниво.
За изминалата 2011г. 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 70, като по-голяма част от тях са
заведени
от
„Сдружение
за
оптимизиране
на
правосъдието
и
администрацията”.
След проведените местни и президентски избори през есента на 2011г.,
в Административен съд – Варна постъпиха 35 жалби срещу решенията на
Общинската избирателна комисия за избор на кметове и общински съветници
в Общините в Областта.
Следва да се отбележи, че изборните дела с висок обществен интерес
бяха разгледани и приключени от съдиите в най-кратки срокове и не се
допусна забавяне на производствата.
В съда не се стигна до касиране на избор.
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V СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА
1. Числена заетост на съдебната администрация на
Административен съд Варна

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА
СПРАВКА ЗА ЗАЕТОСТТА НА ЩАТА ПО ДЛЪЖНОСТИ към 31.12.2011г.
№ по
ред

по щат
/бр./

заети
/бр./

1

Съдебни служители - ръководни
длъжности
Съдебен администратор

1

1

2

Главен счетоводител

1

1

3

Административен секретар

1

1

А

Б
Б1

Длъжност

Съдебни служители - обща
администрация
Експертни длъжности

1

Системен администратор - ІІ степен

1

1

2

Управител съдебна сграда - І степен

1

1

3

Специалист „връзки с обществеността”

1

1

4

Главен специалист „Човешки ресурси”

1

1

Б2

Технически длъжности

1

Касиер

1

1

2

Работник по поддръжката

1

0

3

Шофьор

1

1

4

Хигиенист – куриер

4

4

1

Специализирана съдебна
администрация
Съдебен секретар - протоколист

28

21

2

Съдебен деловодител

33

32

3

Съдебен статистик

1

1

4

Съдебен архивар

3

2

5

Призовкари

9

8

3

3

91

80

В

Г

Други специфични длъжности
1

Съдебен помощник
Всичко съдебни служители
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Общият брой на съдебните служителите в Административен съд - Варна
към 31.12.2011 г. е 80.
През отчетния период са напуснали 3 (трима) съдебни служители и 2
(двама) са пенсионирани.
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 31.12.2011 г. са 105, в това
число 31 магистрати и 74 съдебни служители на всички длъжности в съда.
Съотношението между магистратите и съдебните служители за отчетния
период е 1 : 2.39.
2. 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 7 съдебни служители на осн. чл. 67, ал.1, т.1
от КТ на длъжностите:
1. „съдебен деловодител” - 1 работно място
2. „призовкар” - 2 работни места
3. „съдебен помощник” – 3 работни места
4. „съдебен секретар – протоколист” – 1 работно място
3. Проведени обучения в посока повишаване на професионалната
квалификация и компетентност на съдебните служители в
Административен съд - Варна
В изпълнение на Плана за обучение съдебни служители на съответните
длъжности са взели участие в следните обучения:
1. Обслужване на граждани
2. Достъп и защита на информацията
3. Съдебни секретари. Граматика и протоколиране
4. Новостите в САС „Деловодна програма”
5. Първоначално обучение на служители по сигурността на
информацията
6. Мода, стил и дрескод
7. Обучение на съдебни помощници в административните съдилища
8. Работа със системата за електронните информационни табла
9. САС модул „Съдебен призовкар”
4. Организация на съдебната администрация по служби
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.
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VI СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА
1. Сграден фонд
Помощенията в стопанисваната от Административен съд – Варна сграда
са разположени на три етажа.
Съдът разполага с 4 заседателни зали,
регистратура и деловодство, служба за връчване на 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 2011 година Административният съд разполагаше със
145 броя компютърни конфигурации и с 48 принтера.
В зали 1, 2 и 3 на съда функционира звукозаписна апаратура, която
записва заседанията провеждани в същите.

VII ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД
Като положителна оценка следва да се отбележи взетото решение на
Общо събрание на съдиите за обособяване на две отделения в съда и
разпределението на съдиите от бившото трето отделение в тях, което е довело
до по-равномерна натовареност на съдиите, както в рамиките на самите
отделения, така и в целия съд през отчетния период.От своя страна
равномерната натовареност е предпоставка за по-голяма бързина на
производството и по-високо качество на съдебните актове.
В заключение може да се направи оценка, че през отечтния прериод
съдиите при Административен съд гр. Варна са работили с нормална
натовареност.Натовареността по щат е 14,50 дела за разглеждане от един
съдия месечно,а действителната натовареност с оглед отработените
човекомесеци е 15,77 дела за разглеждане от един съдия месечно.По
отношение на свършените дела тази натовареност е 11,84 бр. дела месечно
при щат 34 съдии, а действителната натовареност е 12,88 свършени дела
месечно, съобразно отработените човекомесеци.Качеството на работата през
отчетния период може да се оцени като много добро в предвид високия
процент на потвърдените съдебни решения на съдиите - общо 73% за
периода както и потвърдените определения 74%. Много добрата оценка за
работата на съдиите се налага и от обстоятелството, че през отчетния период е
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налице увеличение както на броя на разгледаните дела с 19% в сравнение с
2010г., така и на свършените в съда дела с 11,5 % повече от 2010г. и
свършените в тримесечен срок -69% от общо свършените дела, като този
показател е подобрен с 13% в сравнение с 2009г., когото в три месечен срок
са били свършени 56% от делата.
Следва да се отбележи, че увеличеното постъпление на делата през
периода, както и по-големия брой разгледани и свършени дела не са се
отразили на качеството на постановените от съдиите съдебни актове, което
означава, че делата са проучвани задълбочено и старателно, а съдебните
актове постановени при спазване изискванията на процесуалния и
материалния закон.
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 всички
съдии 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 ДОПК и Закона за митниците, организиран от Административен
съд Варна по линия на НИП с лектори съдия Теодора Николава и съдия
Йордан Константинов от Върховен административен съд.
През този отчетен период са направени 13 преюдициални запитвания от
Административен съд Варна до съда на Европейския съюз.Четири от тях са
направени от съдия Евелина Янева от първо отделение, три от съдия Искрена
Димитрова, три от съдия Марияна Ширванян и по едно от съдиите Евгения
Иванова, Ивета Пекова и Борислав Милачков.На проведено общо събрание на
Асоциацията на административните съдии на 02.12.2011г. четирима съдии
направили
преюдициалните
запитвания
бяха
удостоени
с
приза
Административен съдия на годината.Това са съдиите Ивелина Янева, Искрена
Димитрова, Марияна Ширванян и Евгения Иванова.Следва да се отбележи,че
по
всички
отправени
преюдициални
запитвания
от
съдиите
в
Административен съд Варна са образувани дела от съда на ЕС, които в
момента са висящи, а по едно запитване по адм.дело №3477/2010г.
отправено от съдия Искрена Димитрова е постановено решение по дело №С118/2011г. от 16.02.2012г. от съда на ЕС с което е отговорено на поставените
от съда въпроси.
През отчетния период следва да се отчете изключително добрата работа
на съдебните помощници, които показаха много добра теоретична подготовка
в областта на административното право и изпълняваха стриктно поставените
им задачи както от ръководството на съда, така и от съдиите.С работата си те
подпомогнаха съдиите при изпълнение на техните функции.
През месец юни 2011г. в Административен съд Варна беше извършена
комплексна планова проверка от Инспектората на Висш съдебен съвет и през
месец септември изготвен и връчен Акт за резултати от извършената
проверка.Общите изводи за дейността на Административен съд Варна са,че
делата се образуват в деня, следващ постъпването на книжата в
съда.Председателите на състави се произнасят своевременно по редовността
на жалбите и исковите молби с изключение на някои състави.Първо съдебно
заседание е насрочвано в двумесечния срок по чл.157, ал.1 от АПК, а второ и
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следващо заседание е насрочвано в кратки срокове-до един месец.Направена
е констатация, че някои от делата се разглеждат в множество съдебни
заседания, поради недостатъчно добрата им предварителна подготовка.
Постъпилите по делата касационни жалби се администрират
своевременно, както и бързите производства.По-голяма част от съдебните
решения са постановявани в срока по чл.172, ал.1 АПК.Направена е
констатация за противоречива съдебна практика на съставите в
Административен съд Варна, а именно:началния момент на срока по чл.75,
ал.2 от ДОПК и процесуалния ред на исковите производства.В акта са дадени
препоръки до административния ръководител да предприеме необходимите
мерки за преодоляване на констатираните пропуски.
МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
ПРИЧИНИТЕ, ВОДЕЩИ ДО ЗАБАВЯНЕ НА ДЕЛАТА И ПОДОБРЯВЯНЕ
КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА
В
изпълнение
на
дадените
препоръки
Председателя
Административен съд Варна е предприел следните мерки:

на

По препоръката да продължи положителната практика за упражняване
на постоянен контрол за срочно постановяване на съдебните актове и контрол
по движението и администрарането на делата е издадена заповед №РД0271/17.10.2011г. от Председателя на съда, връчена срещу подпис на всички
съдии с която е указано на съдиите да насрочват постъпилите дела не покъсно от два месеца от постъпване на жалбата в съда в изпълнение на чл.157,
ал.1 от АПК.Да осъществяват срочно и ритмично разглеждане на делата, като
използват предвидените в чл.86 и чл.92а ГПК процесуални средства за
дисциплинаране на вещите лица и страните.Да спазват разпоредбата на
чл.172, ал.1 от АПК за постановяване на съдебните решения в едномесечен
срок.Да се провеждат ежемесечни събрания на съдиите по отделения под
ръководството на Зам.Председателите на които да се обсъжда работата на
отделението за предходния месец, изпъление на разпорежданията, дадени в
заповедта, да се извършва анализ на причините за забавяне на делата и
вземане на мерки за тяхното преодоляване за което да бъде уведомяван
Председателя на съда.Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на
Зам.председателите.
По препоръката да не се допуска отсрочване и пренасрочване на
открити съдебни заседания е издадена заповед №РД-0221/19.09.2011г. с
която е забрането на съдиите да отсрочват и пренасрочват дела, насрочени в
открити съдебни заседания по причини:посещения на семинари, ползване на
платен годишен отпуск и отпуск по болест, без уведомяването на
административния ръководител.
Всички останали препоръки, дадени в Акта на Инспектората са
обсъдени на Общо събрание на съдиите в Административен съд Варна и са
взети решения, водещи до преодоляване на констатираните пропуски.
От Председателя на съда са извършвани ежемесечни проверки, относно
спазване сроковете за насрочване и разглеждане на
делата, както и
сроковете за изготвяне на съдебните актове.
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За подобряване дейността на Административен съд Варна и
подобряване резултатите от този отчетен период, следва да се направят
следните ПРЕПОРЪКИ до съдиите:
Съдиите да продължават стремежа за подобряване работата си по
разглеждането и решаването на делата и спазване на предвидените
процесуални срокове за това.
Да проявяват все така активност за участие в семинари и обучения с
оглед повишаване квалификацията си.
Да спазват взаимоотношения на колегиалност както между съдиите,
така и със съдебните служители, както и правилата на Кодекса за етично
поведение на българските магистрати, не само в съдебната зала и съда, но и
сред обществото.
Да продължи традицията на провеждането на 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:
Съдиите от Административен съд Варна, Второ отделение правят
предложение за изменение на текста на чл.218, ал.1 от ЗУТ, а именно:
Текста:”чието съобщаване е извършено чрез обнародване в „Държавен
вестник” да отпадне.
Текст след изменението:
Чл.218, ал.1/Изм. ДВ бр.87 от 2010г./При оспорване по реда на чл.215
от ЗУТ на индивидуални административни актове за одобряване на подробни
устройствени планове или на комплексни проекти за инвестиционна
инициатива, заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен
вестник” на съобщението за оспорването.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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