Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2013

Настоящият доклад касае отчета за дейността на Административен съд
Варна през календарната 2013г. Отчетният доклад за работата на съда е
изготвен от Административния ръководител в изпълнение на разпоредбата на
чл.93,ал.1,т.2,б ”а” от Закона за съдебната власт.
През 2013г. Административен съд Варна продължи да работи в посока
стриктно изпълнение на целите и приоритетите, отразени в Стратегията за
развитие на съда за периода 2011г.-2013г. и цели надграждане върху
постигнатото до този момент, а именно:
1.Осигуряване на справедливо, бързо, ефективно и надеждно
административно правораздаване в срокове.
2.Ефективно, отговорно и прозрачно управление на съда.
3.Утвърждаване на административното правосъдие като гаранция за
добро управление.
4.Повишаване на доверието на обществото в работата на съда.

І КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
През отчетния период Административен съд Варна осъществяваше
своята дейност при численост на работещите в него по щат към края на
годината 119 работни места, от които по щат 32 съдии, в това число 1
административен
ръководител
председател
и
2
заместник
на
административния ръководител - заместник председател и
87 съдебни
служители.
С решения на Висшия съдебен съвет по протоколи №20/23.05.2013г. и
№36/19.09.2013г. щатната численост за длъжността «съдия» бе намалена с две
щатни бройки.
Реално в съда обаче през отчетния период са работили по – малко съдии,
а именно: считано от 02.09.2013г. до 01.03.2014г. - един съдия е
командирован в съда на Европейския съюз в Люксембург; в периода
02.05.2012г. – 16.08.2013г. един съдия е
командирован във Върховен
административен съд, като считано от 16.08.2013г. същият е напуснал и
назначен във ВАС; считано от 17.06.2013г. един съдия е напуснал и встъпил в
длъжност „съдия” в Административен съд – София град; през цялата 2013г.
един съдия е отсъствал, поради ползване на отпуск за отглеждане на дете; в
периода 09.07.2013г. – 31.12.2013г. един съдия е отсъствал, поради ползване
на продължителен отпуск за временна неработоспособност.
С решение на ВСС по протокол №31/26.07.2013г. щатната численост на
съдебната администрация е намалена с три щатни борйки: 1 – съдебен
деловодител, 1 - съдебен помощник и 1 - съдебен архивар.
От общо по щат 87 съдебни служители през периода в съда към
31.12.2013г. са заети 82 щатни бройки.
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.
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В съда са обособени и 10 касационни състава.
През отчетния период в съда са работили и двама съдебни помощници.
Съгласно заповед на Председателя на съда същите 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.
Юридическият стаж по смисъла на ЗСВ на съдиите към 31.12.2013г. е
както следва: Тинка Косева-20г. и 5м.; Мария Йотова-17г. и 1м.; Даниела
Недева-15г. и 9м.; Благовеста Липчева-12г. и 9м.; Борислав Милачков-15г. и
8м.; Веселина Чолакова-14г. и 3м.; Гергана Стоянова-13г. и 3м.; Даниела
Станева-20г. и 5м.; Дарина Рачева-18г. и 4м.; Десислава Стоева-13г.; Диана
Стамболова-16г. и 4м.; Евгения Иванова-15г.; Евгения Баева-17г. и 5м.;
Евелина Попова-21г. и 4м.; Елена Янакиева-13г. и 7м.; Ивелина Янева-13г. и
8м.; Ивета Пекова-16г. и 9м.; Ирена Обретенова-23г. и 10м.; Искрена
Димитрова-12г. и 11м.; Йова Проданова-33г. и 6м.; Красимир Кипров 22г. и
5м.; Красимира Желева-15г. и 10м., Кремена Данаилова-18г.; Маргарита
Йорданова-13г.; Мария Даскалова-17г. и 8м.; Мария Ганева-17г. и 5м.;
Марияна Ширванян-15г. и 9м.; Марияна Бахчеван-12г. и 5м.; Миглена
Николова-15г. и 7м.; Ралица Андонова-16г. и 2м.; Росица Цветкова-14г. и
10м.; Янка Ганчева-16г. и 3м.; Наталия Дичева-11г. и Христо Койчев-14г. и
3м.
С решение на ВСС по протокол №42/31.10.2013г. съдия Евелина Попова
и зам. председателя Даниела Недева са повишени на място в ранг „съдия във
ВКС/ВАС”. През 2013г. извършено и периодично атестиране на съдиите
Благовеста Липчева, Гергана Стоянова и Даниела Станева, както и на
председателя на съда Тинка Косева.
През същият отчетен период по предложение на Председателя на съда
до ВСС
съдия Наталия Дичева е атестирана и придобила статут на
несменяемост.
Административен съд Варна функционира в условията на нормална
натовареност. Съдиите и съдебните служители работят професионално и
постоянно полагат усилия за самоусъвършенстване и развитие. Те участват
наред с другите обучения (организирани от НИП - София, Асоциацията на
българските административни съдии; НССС от Административен съд Варна с
финансовата подкрепа на НИП)
и в обучителни семинари и курсове,
организирани от НИП по Програмата за обмен на Европейската мрежа за
съдебно обучение, както и на ERA – Академията по Европейско право в Трир,
Германия.
С оглед данните за натовареност на Административен съд Варна през
този отчетен период и предходните такива не се налага отпускане на нови
щатни бройки за съдии и съдебни служители.

ІІ ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ОТЧЕТЕН ПЕРИОД
В началото на отчетния период в Административен съд Варна са
останали несвършени общо 1338 броя дела като през 2012г. броя на
несвършените дела е бил 1083. Останали несвършени са 1119
първоинстанционни, 209 касационни и 10 частни административни дела.
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През този отчетен период броя на несвършените дела се е увеличил с
255 в сравнение с 2012г. Несвършените дела по ДОПК и ЗМ са 553 броя;
жалби срещу подзаконови нормативни актове 1 брой; дела по изборен кодекс
1 брой; 433
дела по ЗУТ и ЗКИР; 5 броя по ЗСПЗЗ; 44 броя други
административни дела; 209 касационни дела (от тях 203 КНАХД); 36 броя
искове по АПК; 17 дела по ЗДС и ЗОбС; 9 дела по КСО и ЗСП, 17 дела по
ЗДСл. и ЗМВР; 3 броя по чл.304 АПК и 10 броя частни административни дела.
Най - голям брой несвършени дела са по ДОПК и ЗМ - 553 бр., които
представляват 41% от несвършените в началото на периода дела.
Несвършени дела от 2012 г. в началото на
отчетния период
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА
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Несвършените дела по отделения са както следва:
769 броя в първо отделение или 57,5% от общо несвършените дела в
съда.
Във второ отделение несвършените дела са 569 броя или 42,5% от
общо несвършените дела.
Сравнителен анализ на несвършените дела в началото на
отчетния период за 2011г., 2012г. и 2013г.
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в съда са постъпили общо 4549 броя дела, които
са с 480 броя по-малко от постъпилите през 2012г. - 5029 бр. дела или 9,5%
по-малко от 2012г. и със 127 броя по-малко от постъпилите през 2011г. - 4676
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броя дела или с близо 3% по-малко от 2011г. В сравнение с предходните
отчетни периоди броя на постъпващите в съда дела е намалял.
Постъпилите първоинстанционни дела са 2666 броя, а постъпилите
касационни дела - 1883 броя. В сравнение с отчетен период 2012г. в съда са
постъпили 545 броя първоинстанционни дела по-малко и 65 броя касационни
дела повече /през 2012г. - 3211 бр. първоинстанционни и 1818 касационни
дела/. В сравнение с отчетен период 2011г. в съда са постъпили 412 бр. помалко първоинстанционни дела /през 2011г. този брой е 3078/ и 285 бр.
повече касационни дела /през 2011г. същите са 1598 бр./.
Сравнителна таблица на постъпилите дела в Административен съд
Варна през 2011г., 2012г. и 2013г.
ВИДОВЕ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2011г.
3078
1598

2012г.
3211
1818

2013г.
2666
1883

4676

5029

4549

ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПО ОТДЕЛЕНИЯ
В първо отделение са постъпили общо 2861 бр. дела или в
отделението са постъпили 63% от общо постъпилите дела в съда. Постъпилите
първоинстанционни дела са 1706 бр. Постъпилите касационни дела са 1155
броя.
Във второ отделение са постъпили общо 1688 дела, което
представлява 37% от общо постъпилите в съда дела. Постъпилите
първоинстанционни дела са 960 бр., а постъпилите касационни дела са 728
броя.
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 първо отделение частни административни дела са 379
броя. Във второ отделение техния брой е 160.
Сравнителен анализ на постъпилите дела през 2013г. по
отделения
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ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА
Най -голям брой през периода са постъпилите касационни дела общо
1883, от които 1766 КНАХД и 117 броя други касационни дела. В сравнение с
отчетен период 2012г. е налице увеличение на постъпилите касационни дела
с 65 броя. През 2012г. постъпилите касационни дела са общо 1818, от които
1755 - КНАХД и 63 - други касационни.
Тенденцията към увеличение на броя на постъпилите касационни дела
от наказателно-административен характер в сравнение с изминалите два
отчетни периода се запазва.
Следващи по постъпление са делата по ДОПК и ЗМ, които са общо 824
броя и са с 95 дела по-малко от делата през 2012г., когато са били 919 броя.
Намаляването на делата по ДОПК и ЗМ е с 10% в сравнение с отчетен период
2012г. В сравнение с отчетен период 2011г. постъпилите по ДОПК и ЗМ дела
са увеличени с 5 броя, когато са били 819 броя. Увеличението е с близо 1%.
Частните административни дела и делата за разкриване на данъчна и
осигурителна информация, които са постъпили в съда са 539 броя, които са
със 147 по-малко от постъпилите през 2012г. - 686 бр. частни
административни дела и със 106 броя повече от постъпилите през 2011г. 645
броя частни административни дела.
Постъпилите дела по ЗУТ и ЗКИР са 480 броя, които са с 335 по-малко от
постъпилите през 2012г. - 815 броя и със 145 броя по - малко от постъпилите
през 2011г. – 625 дела.
Образуваните други административни дела през 2013г. са общо 327 бр. и
са намалели с 44 бр. в сравнение с 2012г., когато са били 371 бр. и със 155 в
сравнение с 2011г. – тогава те са били 482 броя.
Исковите производства постъпили в съда през 2013г. са 204 броя. Те са
се увеличили със 77 броя в сравнение с 2012г., когато са били 127 броя и с 92
броя в сравнение с 2011г., когато са били 112 броя.
Постъпилите дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм са общо 99 броя, което е
по-малко със 7 броя в сравнение с 2012г., когато са били - 106 бр. и са с 10
броя повече в сравнение с 2011г., когато са били 89 бр.
Постъпилите дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ са общо 88 броя, които са
се учеличили с 9 броя в сравнение с 2012г., когато техния брой е бил 79 бр. и
са намалели с 4 броя в сравнение с 2011г., когато постъпилите дела са били
92 броя.
Делата по КСО и ЗСП са 40 броя и са с 3 броя по-малко в сравнение с
2012г., когато са били 43 бр. и с 10 броя по-малко в сравнение с 2011г.,
когато техния брой е бил 50. Тенденцията за намаляване на този вид дела се
запазва.
Постъпили са и 23 броя дела по чл.304 АПК, като през 2012г. техния брой
е бил 15 бр., а през 2011г. са постъпили 16 броя административни дела по чл.
304 от АПК.
Делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ постъпили в съда
през периода са 21 броя. Те са намалели в сравнение с 2012г., когато са
постъпили 43 бр. дела и в сравнение с 2011г., когато са постъпили 109 броя
дела по ЗСПЗЗ. 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.
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Постъпили са 16 броя дела по жалби срещу подзаконови нормативни
актове. Този брой се е увеличил в сравнение с постъпилите през 2012г. 3
броя дела и в сравнение с 2011г. - 6 броя дела по жалби срещу подзаконови
нормативни актове
Делата по Изборен кодекс постъпили в съда през периода са 5 броя. Те
са се увеличили с 1 брой в сравнение с 2012г., когато са постъпили 4 бр. дела
и са намалели значително в сравнение с 2011г., когато са били 32 броя.
Тогавашното постъпление се дължи на проведените избори през месец
октомври 2011г.

Постъпили през 2013г. дела по видове
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Касационни дела - 1883
Изборен кодекс - 5
ДОПК и ЗМ - 824
Жалби срещу подзак. норм. актове - 16
ЗУТ и ЗКИР - 480
Дела по чл.304 АПК - 23
Частни административни дела - 539
КСО, ЗСП - 40
Други административни дела - 327
ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ - 21
Искове по АПК - 204
ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, Задм. - 99
ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ - 88
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Сравнителен анализ на постъпилите видове дела в
Административен съд Варна
през 2011г., 2012г. и 2013г.
2011
Брой дела

2012
брой дела

2013
брой дела

1598

1818
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919
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32

4

5

Жалби срещу подзаконови
нормативни актове

6

3

16

1

0
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Видове дела
Касационни дела
ДОПК и ЗМ
ЗУТ и ЗКИР
Частни административни дела
Други административни дела
Искове по АПК
ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм.
ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, ЗОСОИ,
ЗВСВНОИ по ЗТСУ
КСО и ЗСП
Дела по чл. 304 АПК

ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи
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Средномесечното постъпление на дела през отчетния период в съда е 379
бр. дела, което е намалено в сравнение с 2012г. с 40 дела, когато същото е
било 419 дела и в сравнение с 2011г. с 11 дела, когато са постъпили средно
месечно 390 дела.
На един съдия през отчетния период са постъпили средно 149 броя дела,
при 162 дела за 2012г. и 146 дела за 2011г.
За един месец на съдия са постъпили средно по 12,4 дела, при 13,5 дела
за 2012г. и 12,2 дела на месец през 2011г.
РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА
Разгледани през отчетния период са общо 5887 броя дела, които са с
225 броя по-малко от разгледаните през 2012г. - 6112 дела и с 27 бр. по-малко
от разгледаните през 2011г. - 5914 бр. дела. През 2013г. са разгледани с 3%
по-малко дела от 2012г. и с 0,5% по-малко от 2011г. Разгледаните
първоинстанционни дела са 3795 бр., които са с 259 броя по-малко от
разгледаните през 2012г. - 4054 първоинстанционни дела. Разгледаните 2092
броя касационни дела са с 34 броя повече от разгледаните 2058 броя
касационни дела през 2012г.
В първо отделение съдиите са разгледали общо 3630 бр. дела или 62%
от общо разгледаните в съда дела. От тях 1962 бр. са първоинстанционни и
1279 бр. касационни. Разгледани са и 389 бр. частни дела.
Във второ отделение са разгледани общо 2257 броя дела или 38% от
общо разгледаните в съда дела за 2013г. От разгледаните през настоящия
отчетен период дела 1284 броя са първоинстанционни, 813 броя са
касационни, от които 765 са НАХД, и 160 броя частни дела.

Сравнителен анализ на разгледаните видове дела
в Административен съд Варна
през 2011г., 2012г. и 2013г.
РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2011г.
4085
1829

2012г.
4054
2058

2013г.
3795
2092

5914

6112

5887
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Сравнителен анализ на разгледаните дела през
2011г., 2012г. и 2013г.
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА
От разгледаните през периода 5887 броя дела са свършени общо 4872
броя дела или близо 83% 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 през отчетния период 4872 дела в Административен съд
Варна са с 98 бр. повече от свършените през 2012г. – 4774 броя или около 2%
повече свършени дела. От тях свършени са 3035 бр. първоинстанционни дела,
които са със 110 бр. повече от свършените през 2012г. - 2925
първоинстанционни дела и 1837 броя касационни дела, които са с 12 помалко от свършените през 2012г. - 1849 касационни дела. В сравнение с
отчетен период 2011г. (4831 броя свършени дела), броят на свършените дела е
увеличен с 41 дела или с близо 1% повече от 2011г.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА
КАСАЦИОННИ ДЕЛА
ОБЩО ДЕЛА

2011г.
3242
1589

2012г.
2925
1849

2013г.
3035
1837

4831

4774

4872

Средно един съдия е свършил през периода 159 броя дела при 154 бр.
дела за 2012г., следователно е налице увеличение на свършените дела с 3 бр.
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на съдия и в сравнение с 2011г., когато са свършени по 151 дела средно,
увеличението е с 6 броя на съдия.
За един месец средно от съдия са свършени по 13,3 дела при 12,8 дела
за 2012г. и 12,5 дела за 2011г. 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 3630 дела в първо отделение са свършени
общо 2913 бр. дела или 80% от разгледаните дела. От общо свършените за
съда 4872 бр. дела в отделението са свършени 60% от делата.
Свършените първоинстанционни дела в отделението са 1789 бр., а
свършените касационни – 1124 бр. От свършените 1789 броя
първоинстанционни дела, частните административни дела са 384 бр.
Във второ отделение са свършени общо 1959 от разгледаните 2257 бр.
през периода, което представлява близо 87% от разгледаните през периода
дела и 40% от общо свършените в съда 4872 дела.
Свършените първоинстанционни дела в отделението са 1246 бр., а
свършените
касационни
–
713
бр.
От
свършените
1246
бр.
първоинстанционни дела, частните административни дела са 157 бр.

Свършени през 2013г. дела по отделения
1789
1800
1600
1400

1246
1124

1200
1000

713

800
600
400
200
0
I-во - 2913 бр.
първоинстанционни дела

II-ро - 1959 бр.
касационни дела

С най - голям брой свършени дела през периода са съдия Янка Ганчева 203 броя, съдия Марияна Бахчеван – 185 броя дела и съдия Марияна
Ширванян - 181 броя.
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ТАБЛИЧЕН АНАЛИЗ НА СВРЪШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪДИИ
СЪДИИ ПО АЗБУЧЕН
РЕД
Борислав Милачков
Веселина Чолакова
Гергана Стоянова
Даниела Недева
Даниела Василева
Дарина Рачева
Десислава Стоева
Диана Стамболова
Евгения Иванова
Евелина Попова
Елена Янакиева
Ивелина Янева
Ивета Пекова
Ирена Обретенова
Искрена Димитрова
Йова Проданова
Красимир Кипров
Красимира Желева
Кремена Данаилова
Маргарита Йорданова
Мария Иванова
Мария Йотова
Мария Ганева
Марияна Ширванян
Марияна Бахчеван
Миглена Николова
Наталия Дичева
Ралица Андонова
Росица Цветкова
Тинка Косева
Христо Койчев
Янка Ганчева
ОБЩО

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ
90
101
116
76
91
54
85
106
93
102
107
110
110
62
100
84
112
49
106
104
107
59
108
114
119
115
92
85
95
73
93
117
2925

КАСАЦИОННИ

ОБЩО
ДЕЛА

60
60
62
48
62
35
66
59
51
59
63
60
66
38
65
57
64
26
65
62
49
40
59
67
66
58
67
61
59
29
68
86
1849

150
161
178
124
153
89
151
165
144
161
170
170
176
100
165
141
176
75
171
166
156
99
167
181
185
173
159
146
154
102
161
203
4774

От разгледаните 1377 дела по ДОПК и ЗМ са свършени 927 броя дела
или 67% от делата. Броят на свършените дела по ДОПК и ЗМ се е увеличил
през този отчетен период със 11% в сравнение с 2012г., когато от
разгледаните 1251 броя дела по ДОПК и ЗМ през периода са свършени 698 бр.
дела или 56% от делата. Следва да се даде отлична оценка за работата на
съдиите от първо отделение и да им се препоръча да продължат добрата си
практика по приключване на голям процент от този вид дела в рамките на
отчетния период.
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От разгледаните 913 броя дела по ЗУТ и ЗКИР са свършени през
периода 784 броя дела или 86% от делата. В сравнение с отчетен период
2012г. броя на свършените дела по ЗУТ се е увеличил с 26%, тъй като през
2012г. от разгледаните 1098 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР свършени са 665 дела
или 60,5% от делата. Това е основание да се направи отлична оценка за
работата на съдиите от второ отделение, разглеждащи този вид дела и
препоръки да продължат и занапред добрата си работа.
От разгледаните 549 частни административни дела свършени през
отчетния период са 541 броя дела или 98,5% от делата. Процентът на
свършените частни административни дела се е запазил през този отчетен
период сравнение с 2012г., когато от разгледаните 695 броя частни дела през
периода са свършени 685 бр. дела или също 98,5% 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 240 броя искове по АПК, свършени през периода са
199 бр. дела или 83% от делата. В сравнение с отчетен период 2012г. броя на
свършилите дела по искови производства се е увеличил с 6% тъй като през
2012г. от разгледаните 157 броя искове по АПК свършени са били 121 броя
или 77% от делата. Предвид характера на исковото производство и високия
процент на свършените дела през отчетния период, следва да се даде отлична
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 2092 бр. касационни дела през периода са свършени
общо 1837 бр. или близо 88% от касационните дела. Броя на свършените
касационни дела е намалял в сравнение с 2012г., когато от разгледаните 2058
бр. касационни дела са свършени 1849 бр. дела, което представлява
приблизително 90 % от делата. 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 разглеждане и приключване на този вид дела.
От разгледаните през периода 371 броя други административни дела
свършени са общо 304 броя или близо 82% от делата. За сравнение с отчетен
период 2012г. от разгледаните 472 бр. други административни дела,
свършени са 428 бр., което представлява 91% от делата. Това е основание да
се направи много добра оценка за работата на съдиите, разглеждащи този вид
дела и препоръки да продължат и занапред добрата си работа.
Всички дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др. общо 26 броя, разгледани през периода са свършени. Този показател е
отличен в сравнение с отчетен период 2012г., когато от разгледаните дела по
ЗСПЗЗ 195 бр. са свършени общо 173 броя, което представлява 88% 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 116 дела по ЗДС, ЗОБС, ЗМСМА и ЗАдм свършени през
периода са общо 94 дела или 81% от делата.
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От разгледаните общо 17 броя дела по жалби срещу подзаконови
нормативни актове са свършени 10 броя дела или 59% от делата.
От разгледаните 105 дела по ЗДСл., ЗМВР, ЗОМС и ЗСВ са свършени
общо 77 броя дела или 73% от делата.
През периода са свършени 41 дела по КСО и ЗСП от разгледаните 49
броя, което представлява 83,5% от делата.
Всички от разгледаните 26 дела по чл.304 от АПК през периода са
свършени.
От разгледаните общо 6 броя дела по Изборния кодекс в отчетния
период са свършени всички 6 броя дела или 100% от делата.
През 2013г. не са постъпвали дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи и
дела за бавност.

Свършени дела през 2013г. по видове
Касационни дела - 1837

1%

Изборен кодекс - 6

2%
2%

Жалби срещу подзак. норм.
актове - 10

4%

Дела по чл.304 АПК - 26

6%

КСО, ЗСП - 41

37%

11%

ДОПК и ЗМ - 927
ЗУТ и ЗКИР - 784
Частни администр. дела - 541
Други администр. дела - 304

16%
0%
0%
19%

Искове по АПК - 199
ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, Задм. - 94

1%
1%

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ - 77
ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ - 26
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РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА
За отчетния период в съда са решени по същество общо 3942 броя
дела което представлява 81% от свършените 4872 дела, който показател е
еднакъв в сравнение с отчетен период 2012г., когато са решени по същество
3874 броя дела, което представлява също 81% от общо свършените през
периода дела и е подобрен в сравнение с отчетен период 2011г. когато
решени по същество са 3822 дела или 79% от общо свършените през периода
дела.
Решени по същество са 1644 броя първоинстанционни дела, 1793
касационни дела и 505 частни административни дела.
От първоинстанционните дела най-голям е броят на решените по
същество данъчни дела - 800 броя, след това на делата по ЗУТ и ЗКИР - 511
броя и други административни дела - 123 броя. От делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ
решени по същество са 6 броя; делата по искови производства по АПК - 56
броя; делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАДм. - 33 броя; делата по ЗДСл., ЗМВР и
др. са 56 броя; делата по КСО и ЗСП са 28 броя; делата по чл.304 АПК са 26
броя; 2 дела по Изборен кодекс и жалби срещу подзак. норм. актове 3 броя.
Следва да се обърне внимание, че от свършените общо 927 бр. дела по
ДОПК и ЗМ, решени по същество са 800 бр. или 86% от делата, като
останалата част - 127 бр. са прекратени.
От свършените общо 784 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР, решени по същество
са 511 бр. или 65% от делата, като останалите 273 бр. са прекратени.
От общо свършените за периода други административни дела - 304 броя
решени по същество са
123 дела, което представлява 40,5% от общо
свършените други административни дела, като останалата част - 181 броя са
прекратени.
От общо свършените дела по ЗДСл., ЗМВР и др. 77 бр., решени по
същество са 56 броя, което представлява близо 73% от общо свършените дела.
21 броя са прекратени.
От общо свършените дела по КСО и ЗСП – 41 броя, 28 са решени по
същество или 68% и 13 броя са прекратени.
100% са решените по същество дела по чл.304 АПК.
Голям брой решени по същество са и частните административни дела 505 бр. от свършените общо 541 броя или 93% от частните дела.
През отчетния период най-голям брой са решените по същество
касационни дела - 1793 дела от общо свършените 1837 броя касационни дела,
което представлява 97,5% от общо свършените касационни дела.
С най-голям брой решени по същество дела в съда са съдиите Марияна
Ширванян - 149 броя, съдия Янка Ганчева – 146 броя и съдия Ивелина Янева
– 144 броя.
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Решени по същество дела през 2013г. по видове
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Свършени дела

В първо отделение са решени по същество 2469 броя дела от общо
решените по същество за съда 3942 дела, което представлява близо 63% от
общо решените по същество дела в съда. Решените по същество данъчни дела
са 799 броя, което представлява 32% от всички решени в отделението дела по
същество. Решените по същество касационни дела са 1099 броя, което
представлява 44,5% от общо решените по същество дела. 357 броя частни
административни дела са решени по същество, което представлява 14,5% от
решените по същество дела. Останалите дела решени по същество са: 73 броя
други административни дела; 5 броя дела по ЗСПЗЗ; 19 бр. дела по ЗДС, ЗобС;
32 бр. дела по ЗДСл, ЗМВР; 38 бр. искове по АПК; 21 бр. по КСО, ЗСП и 26
броя дела по чл.304 АПК.
Във второ отделение решените по същество дела са 1473 броя от общо
решените в съда 3942 дела, което представлява 37% от общо решените по
същество дела. Решени по същество са 511 броя дела по ЗУТ и ЗКИР или 35%
от решените дела в отделението; 694 броя касационни дела или 47% от общо
решените дела в отделението и 148 броя частни дела или 10% от всички
решени дела в отделението. Останалите дела решени по същество са: 50 броя
други административни дела; едно дело по ЗСПЗЗ; 24 бр. дела по ЗДСл, ЗМВР;
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14 дела по ЗДС, ЗОБС; 7 бр. по КСО, ЗСП; 18 бр. искове по АПК; 2 броя по
Изборен кодекс; 3 бр. дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове и
един брой по ДОПК и ЗМ.
ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА
През отчетния период в съда са прекратени общо 930 бр. дела, което
представлява 19% от общо свършените 4872 броя дела. За сравнение през
2012г. са били прекратени 900 дела, които представляват също 19% от
свършените 4774 броя дела.
Най-голям е броя на прекратените дела по ЗУТ и ЗКИР - 273 бр. Следват
други административни дела - 181 бр.; искове по АПК – 143 бр.; дела по ДОПК
и ЗМ - 127 бр.; дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАДм – 61 броя; 44 броя
касационни дела; частни административни дела - 36 броя; дела по ЗДСл,
ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 21 бр.; дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ – 20 броя; дела
по КСО и ЗСП – 13 броя; дела по жалби срещу подзаконови нормативни
актове – 7 броя и 4 дела по Изборен кодекс.

Прекратени дела през 2013г. по видове
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2% 1%
1%2%
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ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА,
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Броят на прекратените дела в първо отделение е 444 или 48% от общо
прекратените в съда дела. От тях прекратените първоинстанционни дела са
392 бр., касационните дела са 25 бр. и 27 броя частни дела.
Във второ отделение са прекратени 486 броя дела или 52% от общо
прекратените в съда дела. От тях 458 броя са прекратените
първоинстанционни дела, 19 бр. касационни и 9 бр. частни дела.
СВЪРШЕНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК
От свършените през отчетния период 4872 бр. дела, разгледани в
тримесечен срок са 3502 броя, което представлява 72% от делата. От
разгледаните в тримесечен срок 3502 броя дела 1318 дела са свършени в срок
до 1 м., което представлява 38% от свършените общо в тримесечен срок дела.
Над тримесечен срок са свършени 1370 бр. дела.
През 2012г. броя на разгледаните в срок до три месеца дела е бил 3659,
което представлява 77% от общо свършените дела. Над три месеца са били
свършени 1115 броя дела
През 2011г. броя на свършените в тримесечен срок дела е бил 3519 или
73% от общо свършените дела са разгледани в тримесечен срок.
От анализа на горните данни следва се налага извода, че процента на
свършените дела в три месечен срок е намалял в сравнение с предходните два
отчетни периода с 5% в сравнение с 2012г. и с 1% в сравнение с 2011г., който
показател е основание да се препоръча на съдиите да прилагат всички
процесуални способи за ускоряване на производствата, дисциплиниране на
страните, вещите лица и свидетелите и приключване на по-голям брой дела в
рамките на три месечен срок.
Сравнителен анализ на разгледаните в тримесечен срок дела през
2011г., 2012г. и 2013г.
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Свършените първоинстанционни дела в тримесечен срок са 1311, които
са се увеличили със 70 броя в сравнение с 2012г., когато в този срок са
свършени 1241 първоинстанционни дела. На този показател следва да се
обърне внимание на съдиите за предприемане на необходимите процесуални
мерки и способи за приключване на по-голям брой първоинстанционни дела в
рамките на три месечния срок.
Броят на свършените касационни дела до три месеца е 1653, което
представлява 90% от свършените 1837 броя касационни дела.
Частните административни дела приключили в тримесечен срок са общо
538 бр., което представлява почти 100% от свършените частни
административни дела общо 541 бр.
От свършените 26 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 318, което
представлява 34 % от общо свършените за периода 927 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, независимо от тяхната фактическа и правна сложност, искане за
назначаване на многобройни експертизи и събиране на допълнителни
доказателства.
Свършените в тримесечен срок дела по ЗУТ и ЗКИР са 368 броя от общо
свършените 784 броя, което представлява близо 47% 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, независимо от измененията в ЗУТ, водещи до забавяне на
производството по тези дела.
От свършените 304 броя други административни дела в тримесечен
срок са разгледани 247 дела, което представлява 81% от делата, останалите
19% са разгледани извън тримесечния срок.
От свършените 26 броя дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ и
др., разгледани в тримесечен срок са 19 броя дела, което означава, че 73% от
тези дела са разгледани в тримесечен срок, останалите 27% извън рамките на
тримесечния срок.
В тримесечен срок са свършени и 162 дела по искови производство от
общо свършените 199 дела, което представлява 81% от делата.
Свършените в тримесечен срок дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ са 52,
което представлява 67,5% от общо свършените 77 броя дела по ЗДСл, ЗМВР,
ЗОВС и ЗСВ.
Броят на свършените дела по ЗДС, ЗобС, ЗМСМА, Задм в тримесечен
срок е 77, което представлява 82% от общо сършените за периода 94 такива
дела.
От свършените 41 броя дела по КСО, ЗСП в тримесечен срок са
разгледани 29 дела, което представлява близо 71% от делата.
Свършените в тримесечен срок дела по Жалби срещу подзаконови
нормативни актове са 7 броя, което представлява 70% от свършените 10 броя
дела по Жалби срещу подзаконови нормативни актове.
18

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2013

Отличен е показателя на свършените в тримесечен срок дела по Изборен
кодекс – 6 броя от свършените общо 6 броя, което представлява 100% от
свършените дела.
Също отличен е показателят на свършените в тримесечен срок частни
административни дела - 538 броя от свършените общо 541 бр., което
представлява почти 100% 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: Янка Ганчева – 163 броя, Диана Стамболова – 150 броя и Марияна
Ширванян – 136 броя.
В първо отделение разгледаните в тримесечен срок дела са 2100 броя,
което представлява 60% от общо разгледаните в тримесечен срок дела в съда.
Във второ отделение разгледани в тримесечен срок са 1402 броя дела,
което представлява 40% от общо разгледаните в съда дела в тримесечен срок.
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
От разгледаните в съда през отчетния период 5887 дела в края на
периода са останали несвършени 1015 дела, което представлява 17% от
общо разгледаните дела. В сравнение с отчетен период 2012г. процента на
останалите несвършени дела в края на периода е намалял с 5%. През 2012г.
от разгледаните в съда 6112 дела в края на периода са останали несвършени
1338 дела или 22% от общо разгледаните дела.
Несвършените първоинстанционни дела в края на периода са 760, а
касационните дела 255 бр. През 2012г. несвършените първоинстанционни
дела са били 1129, а касационните 209 бр. дела.
Най-голям е броят на несвършените дела по ДОПК и ЗМ - 450 бр. дела,
които представляват 44% от общо несвършените в съда дела. Следват
касационните дела - 255 броя несвършени дела или 25% от общо
несвършените дела през периода. Високия процент на несвършените
касационни дела се дължи на обстоятелството, че в края на отчетния период
през м.ноември и м.декември 2013г. са постъпили голям брой касационни
дела, които са насрочени за разглеждане през следващия отчетен период през
м.януари и февруари 2014г. в рамките на двумесечен срок.
Следващите по брой несвършени дела са по ЗУТ и ЗКИР – 129 броя или
13% от делата.
Останалите несвършени други административни дела са 67 бр. или 7%
от делата. Делата по искове по АПК са 41 броя. Делата по ЗДСл. и ЗМВР са 28
бр. Делата по ЗДС,ЗОС,ЗМСМЗ и ЗАдм са 22 броя. Делата по КСО, ЗСП са 8
бр. Частните административни дела са също 8 броя. Останалите несвършени
дела по жалби срещу подзак. нормативни актове са 7 броя.
Несвършените дела в края на периода в първо отделение са общо 717
броя, което представлява близо 71% от общо несвършените в съда дела, като
най-голям е боря на несвършените данъчни дела - 450 броя, което
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представлява близо 63% от общо несвършените в отделението дела.
Останалите несвършени касационни дела са 155 броя.
Във второ отделение останали несвършени в края на периода са общо
298 броя дела или 29% от общо несвършените в съда дела. Несвършените
първоинстанционни дела в отделението са 198 броя. Несвършените
касационни дела са 100 броя.

Сравнителен анализ на останалите несвършени дела в
края на 2013г. по отделения
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2013 г. ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Общо за отчетния период броя на върнатите обжалвани дела в съда, по
които е било постановено решение са 973 броя, като през 2012г. същите са
били 1158 бр.
От тях изцяло оставени в сила са общо 696 броя решения или 71,5% от
всички проверени решения. През 2012г. потвърдени са били 817 броя съдебни
решения или 70,5% от всички проверени такива. През този отчетен период
процента на потвърдените съдебни решения е по-голям от този през
предходния период, което е основание да се даде много добра оценка за
качеството на работа на съдиите е постановените от тях съдебни актове.
Отменените решения поради наличие на касационните основания по чл. 209,
т.3 от АПК са общо 137 броя, частично отменени и обезсилени решения в
същата хипотеза са общо 117 решения. Отменени изцяло на основания извън
тези по чл. 209, т.3 АПК са 8 бр. решения. Обезсилените решения по чл. 221,
ал.3 АПК са 12 бр. 2 броя решения са частично отмененo на основания извън
тези по чл.209, т.3 АПК. Едно решение е обезсилено поради оттегляне на
жалбата.
20

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2013

Общо за отчетния период броя на върнатите обжалвани дела в съда, по
които е било постановено определение са 379 броя при 468 бр. през 2012г.
От тях изцяло оставени в сила са общо 280 броя определения или близо 74% от
всички върнати определения. В сравнение с отчетен период 2012г. процента
на потвърдените определения е намалял с 1%, тъй като през 2012г. са били
потвърдени 351 определения или 75 % от всички върнати дела. Отменени
изцяло, поради наличие на касационните основания по чл. 209 т.3 от АПК, са
общо 81 определения или 21% от всички върнати обжалвани определения.
Обезсилени са 5 броя определения. 11 бр. определения са отменени частично.
Отменени изцяло на основания извън тези по чл. 209, т. 3 АПК са 2 бр.
определения.
В първо отделение потвърдени изцяло са 449 броя съдебни решения от
общо 696 броя потвърдени решения за съда или 64,5% от общо потвърдените
решения и 66% от общо върнатите 674 броя обжалвани решения в
отделението.
Във второ отделение изцяло потвърдени са 247 броя решения или
35,5% от общо потвърдените решения в съда и 82% от общо върнатите 299
броя обжалвани решения в отделението.

Сравнителен анализ на резултатите от върнатите
през 2013г. обжалвани дела по отделения
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СРОЧНОСТ НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
През 2013 г. решени по същество са 3942 дела. От тях изготвени в 1 м.
срок са 3580 съдебни акта или 91% от всички. Съдебните актове написани в
срок от 1 м. до 3 м. са 315 – 8% и в срок над 3 м. – 47 или 1%.
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През периода от Зам. председателите са извършвани ежемесечни
проверки относно срочността на изготвяне на съдебните актове от съдиите,
резултатите от които са докладвани на Председателя на съда и при
констатирано просрочие на съдиите са издавани индивидаулни заповеди с
указания за изготвяне на съдебните актове в определен срок.
СРОЧНОСТ НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ ПРЕЗ 2013г.
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III ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА
ПО ОТДЕЛЕНИЯ
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ
В Първо отделение, в началото на очетния период по щат са били 22
съдии, като през цялото време са отсъствали двама колеги – съдия Липчева
поради командироване, а в последствие – от 16.08.13г. и на постоянна работа
във ВАС, а съдия Баева поради отпуск по майчинство. Също така, считано от
17.06.2013г. съдия Желева е напуснала, поради прехвърлянето й във
Софийски градски административен съд, а от – 02.09.2013г. съдия Рачева е
командирована за участие в дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз.
Т.е. реално в началото на отчетната година в отделението са работили 20
съдии, а от средата на същата – 18.
В отделението се разглеждат основно данъчни и митнически дела, като
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.
С Решение от 25.03.2011г. на Общото събрание на съдиите от
Административен съд Варна, считано от 01.04.2011г. в съда са формирани
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две отделения, като магистратите от трето отделение са разпределени в
останалите две такива. Поради това обстоятелство не може да се направи
точен сравнителен анализ с отчетните данни от 2011г.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2013 ГОДИНА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
В първо отделение, в началото на отчетния период са били останали
несвършени общо 769 дела или това са 57 % от всички дела на съда по този
показател. От тях 645 са първоинстанционни и 124 касационни. През 2012г.
несвършени са били 617 броя – 470 първоинстанционни и 147 касационни
дела.
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в отделението са постъпили общо 2 861 дела - 63
% от постъпленията на съда. От тях:
- 1 327 първоинстанционни /62 % от всички постъпили в съда
първоинстанционни дела/;
- 379 частни административни дела /70 %/- такива по чл.60, 166 и 167
от АПК и чл.75 от ДОПК; и
- 1 155 касационни дела /61 %/, от които 1082 бр. КНАХ дела и 73 бр.
други касационни.
В първо отделение сред постъпилите е най-голям делът на касационните
дела – 1 155 бр. Непосредствено след тях като брой, са делата по ДОПК и ЗМ –
824 бр. /62 % от постъпилите в отделението първоинстанционни дела/. Извън
касационните дела, тези по ДОПК и по ЗМ са и най-голям брой постъпили
общо дела в съда – 18 %. Следват частните административни дела – 379 броя.
Делата, които се класифицират като „други”, също са със сравнително висок
брой - 195.
От изложените статистически данни следва, че средното годишно
постъпление на съдия в отделението е 143 дела или 12 дела месечно, при
отчитане на 20 съдии по щат, респ. средното годишно постъпление на съдия в
отделението е 150 дела или 12,5 дела месечно на реално отработени
човекомесеца.
При сравнителен анализ с отчетната 2012г. когато са постъпили 3 043
бр. дела, се установява намаление по този показател, което обаче се дължи
основно на по-малкия брой частни административни дела – със 161 бр.
РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Общия брой на разгледаните в отделението дела е 3 630 бр., от които 2
861 бр. новообразувани и 769 бр. останали несвършени от предходния
период. В сравнение с 2012г., когато броя на разгледаните дела е бил 3 660
бр. е намалял приблизително 1 % /30 бр./. Средно от съдия за отчетния
период са разгледани 181,5 дела. при отчитане на 20 съдии по щат, респ. 190
дела на реално отработени човекомесеца.
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В отделението през отчетния период са свършени общо 2 913 бр. дела,
което е с 52 бр. повече от постъпилите такива и 80 % от разгледаните. Същите
са и с 25 броя повече от свършените 2 888 броя дела през 2012г. Свършените
първоинстанционни дела в отделението са 1 789 бр. /при постъпили 1 327/, а
свършените касационни –1 124 бр. /при постъпили 1 155 бр./
Средно месечно един съдия в отделението е свършвал по 146 дела /по
щат/, респ. 153 дела /реално по човекомесеци/.
От свършените първоинстанционните дела 384 бр. са частни
административни дела. Тази бройка е по-голяма от броя на постъпилите
частни дела /379/, от което следва, че същите са свършени, съобразно
изискванията на закона за бързото им разглеждане и произнасяне.
Останалите първоинстанционни дела, свършените по жалби срещу
индивидуални административни актове и искове по АПК са 1 405 бр.
От постъпилите 1 155 касационни дела през периода, свършени са 1
124 бр., което се дължи на характера на самото производство, обуславящо
възможността същото да приключи още в първото съдебно заседание.
От изложените статистически данни е видно, че по този показател
работата на съдиите в отделението е отлична, като с най-много свършени дела
са съдия М.Ширванян /181 бр./, съдия Ив.Пекова /176/ бр., следвани от
съдия Ел.Янакиева и съдия Ив.Янева, които са със 170 бр.
От свършените през периода 2913 броя дела, решени по същество са
общо 2 469 бр. /1 013 първа инстанция, 1 099 касационни и 357 частни/ - 63
% от всички решени дела в съда. Броят на решените дела е увеличен в
сравнение с 2012г. с 44 броя, когато решени по същество са били 2 425 броя
дела.
Прекратени през отчетния период са общо 444 броя дела /392
първоинстанционни, 25 касационни и 27 частни /- 48 % от всички
прекратени в съда дела, при 463 броя прекратени дела през 2012г.
От общо свършените в отделението 2 913 броя дела, 72 % или 2 100 бр.
са приключили в тримесечен срок от постъпването им, което е един отличен
показател за работата на съдиите в отделението, независимо, че е налице
намаление на този показател в сравнение с 2012г., когато същите са били са
били 79 % или 2 291 броя, тъй като тогава и свършените дела са били помалко.
От свършените в отделението дела близо 100 % от частните
административни дела и 91 % от касационните такива, са приключили в
тримесечен срок, което е закономерно с оглед спецификите на двете
производства.
С най-много свършени в тримесечен срок дела са съдия Н.Дичева /133
бр./, съдия Хр.Койчев /131 бр./ и съдия И.Димитрова /129 бр./.
В края на периода са останали несвършени общо 717 дела, от които
562 първоинстанционни и 155 касационни. За 2012г. останалите несвършени
дела са били 772 броя - 645 първоинстанционни и 127 касациионни.
Установява се тенденция за намаляване броя на несвършените дела в
сравнение с предходната година, което също може да се отчете като добър
показател с оглед големия брой постъпили и разгледани дела от отделението.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение са
674 /69 % от общата бройка за съда – 973/. От тях:
-изцяло са оставени в сила са 449 решения, което представлява 67 % от
всички върнати обжалвани дела в отделението.
-изцяло отмените решения, поради наличие на касационните основания
по чл.209 т.3 от АПК са 98 – 14,5 % за отделението, който показател е
подобрен в сравнение с предходната година, когато изцяло отменените
решения са били 20 % от обжалваните такива.
-обезсилени като недопустими са 7 решения – 1 %.
-решенията по 110 дела са частично отменени или обезсилени в
хипотезата на чл.209 т.3 от АПК – 16 %.; 8 решения са отменени на основания
извън тези по чл.209 т.3 от АПК – 1 %; 2 са решенията частично отменени или
обезсилени 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 196 или 52 % от общата бройка за
съда - 379. От тях:
- изцяло оставени в сила са 139 определения, т.е. 71 % от всички
върнати обжалвани дела в отделението, докато за 2012г. същите са били 55 %,
т.е. наблюдава се значително подобряване на работата на съдиите в
отделението по този показател;
-отменените изцяло определения, поради наличие на касационните
основания по чл.209 т.3 от АПК са 44 бр.– 22 %;
- обезсилени като недопустими са 2 определения;
- 9 определения са частично отменени или обезсилени в хипотезата на
чл.209 т.2 от АПК;
- 2 определения са отменени на основания извън тези по чл.209 т.3 от
АПК;
С най - много потвърдени решения са съдия Йова Проданова /34 бр./,
съдия Д. Стоева и Кр. Желева с по 31 бр., а съдия Искр. Димитрова няма нито
един изцяло отменен акт.
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
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двумесечния срок за насрочване на делата в открито съдебно заседание.
Малко са случаите на постановени решения извън едномесечния срок, като
на съдиите допуснали неспазването на този срок е обърнато внимание. Много
висок е процента на делата приключили в тримесечния срок от образуването
им – 72 %, което се дължи и на обстоятелството, че още с разпорежданията за
отстраняване нередовностите по жалбите, 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. При
отсъствие на колега поради болест, не е допуснато отлагане на делата, а
същите са били разпределяни и разглеждани от останалите колеги в
отделението.
С цел повишаване квалификацията на съдиите в отделението са
посещавани и различни семинари, в.ч. и международни. Същите са
необходими с оглед все по-голямото приложение на практиката на Съда на
Европейския съюз, която следва да се познава при произнасянето по
данъчни и митнически казуси. В тази връзка следва да се отчете
продължаващата добра практика в отделението за отправяне на различни
преюдициални запитвания до съда на Европейския съюз, с цел привеждане
на българското законодателство в съответствие с Общностното право и
принципи, като две такива са изготвени от съдия Ивелина Янева.
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. В отделението, през отчетния период
по щат са работили 12 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 – ХХ-ти състав и Янка Ганчева – ХХІІ-ри състав, като в периода от
09.07.2013г. до 31.12.2013г. съдия Ирена Обретенова е била в продължителен
болничен, поради което за втората половина от отчетния период реално в
отделението са работили 11 съдии.
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 съдиите от трето отделение са разпределени в двете
отделения, поради което не би могъл да се направи точен сравнителен анализ
с отчетните данни от 2011г.
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ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ
2013 ГОДИНА
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Във второ отделение, в началото на отчетния период са останали
несвършени общо 569 броя дела или това са 43 % от всички дела на съда по
този показател. От тях 484 са първоинстанционни и 85 касационни. За
сравнение през 2012г. са останали несвършени 466 дела от общо за съда
1083 броя, което също е 43% от несвършените дела за съда.
ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в отделението са постъпили общо 1688 дела,
съставляващи 37 % от постъпленията в съда. През 2012г. са постъпили 1986
дела, които представляват 39 % от постъппленията на съда през тази година.
През 2013г. 960 броя са първоинстанционните дела, постъпили в
отделението. Те съставляват 36 % от всички постъпили в съда
първоинстанционни дела, от които най-голям е броя на делата по ЗУТ и ЗКИР
- 477 бр.;
След тях по брой са касационните дела – 728 бр., при които дела се
наблюдава и увеличение в сравнение с предходните отчетни периоди. От тях
684 броя дела са КНАХ и 44 броя са други касационни дела.
Извън касационните дела и тези по ЗУТ и ЗКИР с най-голям брой
постъпили в отделението са частните административни дела такива по
чл.60, чл.166 и чл.167 от АПК - 160 броя. Следват: Други административни
дела – 132 броя; Искове по АПК – 78 броя; 41 броя по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА; 37
броя по ЗДСл и ЗМВР; 16 бр. по КСО и ЗСП; 9 бр. жалби срещу подзаконови
нормативни актове; 8 бр. по ЗСПЗЗ и 2 броя дела по Изборен кодекс.
От горепосочените статистически данни се установява, че средното
годишно постъпление на съдия в отделението е 141 дела или 12 дела месечно
при отчитане на 12 съдии по щат в отделението. Средното годишно
постъпление на съдия в отделението е 147 дела или 12,3 дела месечно на
реално отработени човекомесеца.
За сравнение през 2012г. средното годишно постъпление на съдия в
отделението е било 165,5 броя дела или 13,8 броя дела месечно.
РАЗГЛЕДАНИ И СВЪРШЕНИ ДЕЛА
Общия брой на разгледаните в отделението дела е 2257 бр. – от които
1688 бр. новообразувани и 569 бр. останали несвършени от предходния
период.
Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 188 броя дела
при отчитане на 12 съдии по щат или средно от съдия за отчетния период са
разгледани около 196 броя дела на реално отработени човекомесеца.
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През 2012г. общия брой на разгледаните в отделението дела е бил 2452
бр. – от които 1986 бр. новообразувани и 466 бр. останали несвършени от
предходния период.
Свършените дела в отделението за отчетния период са общо 1959 броя
дела. Същите съставляват 40 % от всички свършени дела в съда. Съобразно
тази статистика месечно един съдия в отделението е свършвал по 13,6 дела,
при 12 съдии по щат в отделението или 14,2 дела, за реално отработени
човекомесеца, което е показател за средна натовареност.
През предходния отчетен период свършените дела в отделението са
били 1886 броя или 39,5 % от всички свършени дела в съда. Месечно един
съдия в отделението е свършвал по 13 дела.
От свършените през 2013г. дела, 1246 бр. са първоинстанционни и 713
бр. са касационни дела.
От свършените първоинстанционни дела 157 бр. са частни
административни дела, които са почти равни на броя на постъпилите частни
дела в отделението. Следователно същите са почти 100 % свършени. Това
показва, че се спазва
бързината при разглеждане на този вид дела,
съобразно изискванията на закона.
Останалите първоинстанционни, образувани по жалби срещу
индивидуални административни актове и искове по АПК са 1089 бр. От общо
910 броя дела по ЗУТ и ЗКИР за разглеждане са свършени 781 броя или 86%.
По този показател следва да се даде отлична оценка на съдиите от Второ
отделение.
Свършените дела по ЗДС, ЗОбС, исковете по АПК и други адм. дела в
отделението за отчетния период са повече от постъпилите през годината дела
в отделението и е един отличен показател. Отлични резултати следва да се
отчетат и при свършилите в отделението дела по жалби срещу подзаконови
нормативни актове, тъй като 78% от постъпилите дела са свършили.
От образуваните 728 броя касационни дела за периода, 713 броя са
свършени, 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, като с най-много свършени
дела в отделението е съдия Янка Ганчева с 203 броя /най-много и в съда по
този показател/, съдия Марияна Бахчеван със 185 броя, след което следват
съдиите с над 170 броя свършени дела: Гергана Стоянова със 178 броя,
съдия Красимир Кипров със 176 броя, Миглена Николова със 173 броя, съдия
Кремена Данаилова със 171 броя.
От свършените през периода 1959 бр. дела, решени по същество са
1473 бр. /631 броя първоинстанционни, 694 бр. касационни и 148 бр.
частни/ - 37 % от всички решени по същество дела в съда. За сравнение от
свършените през 2012г. - 1886 бр. дела, решени по същество са 1449 бр.
/633 броя първоинстанционни, 693 бр. касационни и 123 бр. частни/ - 37 %
от всички решени по същество дела в съда. От горните статистически данни
се установява, че както свършените така и решените по същество дела във
Второ отделение за отчетния период са повече в сравнение с предходния.
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Прекратени с определение са 486 бр./ 458 първоинстанционни, 19
касационни и 9 частни/ - 52 % от всички прекратени дела в съда. От всички
горепосочени общо 458 боя прекратени първоинстанционни дела за отчетния
период по ЗУТ и ЗКИР са прекратени 270 броя, а останалите са по другите
видове дела разглеждани в отделението. През предходния отчетен период
прекратените дела са били 437 броя - /389 първоинстанционни, 25
касационни и 23 частни/ - 48,5 % от всички прекратени дела в съда.
От общо свършените дела – 1959 бр., в тримесечен срок са разгледани
1402 броя или 71,5 %, което е един отличен показател за работата на съдиите
в отделението. Делата разгледани в 3 месечния срок от вида - други
административни дела е 86% и 47% от делата са по ЗУТ и ЗКИР.
От свършените в отделението дела: 100% от частните административни
дела, 71% от делата по Изборния кодекс и 88 % от касационните такива са
приключили в тримесечен срок, с оглед спецификата на посочените
производства.
През 2012г. от общо свършените дела – 1886 бр., в тримесечен срок са
разгледани 1368 броя или 72,5 %. 74 % са делата разгледани в 3 месечния
срок от вида - други административни дела и 46% от делата по ЗУТ и ЗКИР.
От горното се установява завишаване процента на разгледани дела в
тримесечния срок както от вида други административни дела, така и по ЗУТ
и ЗКИР.
С най-много свършени дела в тримесечния срок дела в отделението са
съдия Янка Ганчева-163 броя /най-много и в съда по този показател/, съдия
Диана Стамболова-150 броя, съдия Красимир Кипров-130 броя след което са
съдия Мария Ганева и съдия Миглена Николова –с по 129 броя и съдия
Кремена Данаилова и съдия Марияна Бахчеван-с по 128 броя.
В края на периода са останали несвършени общо 298 броя дела, от
които 198 броя първоинстанционни и 100 броя касационни.
В края на предходния период са останали несвършени общо 566 броя
дела, от които 484 броя първоинстанционни и 82 броя касационни, като
следва да се отбележи, че през 2012г. е имало значително постъпление на
дела по ЗУТ, с оглед оспорване на решения на ОбСъвет-Варна, с които са
одобрени ПУП-ПУР за различни местности в гр.Варна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ
Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение са
299 броя, от които оставени изцяло в сила са 247 броя решения, което
представлява 83 % от всички върнати обжалвани дела в отделението.
Отменените изцяло решения, поради наличие на касационните основания по
чл.209 т.3 от АПК са 39 броя – 13 % за отделението. Обезсилени като
недопустими са 5 броя решения. Решенията по 7 броя дела са частично
отменени или обезсилени в хипотезата на чл.209 т.2 от АПК. 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 183 броя или 48 % от общата
бройка за съда, от които изцяло оставени в сила са 141 броя определения, т.е.
77 % от върнатите. Отменените изцяло определения, поради наличие на
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касационните основания по чл.209 т.3 от АПК са 37 бр.– 20 %. Обезсилени
като недопустими са 3 броя определения и 2 броя определения са частично
отменени.
С най - много потвърдени от обжалваните решения са съдия Марияна
Бахчеван, съдия Миглена Николова и съдия Янка Ганчева.
ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В
ОТДЕЛЕНИЕТО
На провежданите през отчетния период в отделението периодични
събрания на съдиите са обсъждани месечните резултати от работата,
практиката на ВАС, с оглед върнатите актове след касационно обжалване,
както и актуални въпроси по приложението на ЗУТ, ЗКИР и по други закони
приложими при разглеждане на делата от вида „други”. Всички съдии са
проявявали, активност, отзивчивост и са спомагали за организацията на
работата в отделението, както при заместване на отсъстващ съдия в
отделението, така и при ежедневната работа. През отчетния период съдиите
в отделението са изразявали становище и са правили предложения, с цел
подобряване на работата.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се подчертае, че работата в отделението е
много добра, като по определени статистически показатели, които бяха
отчетени е отлична. Текущият доклад се обработва ежедневно, като се
спазва срока за насрочване на делата в открито съдебно заседание. С
разпорежданията за отстраняване на нередовностите по жалбата, на
страните се дават указания да направят своите искания по доказателствата,
указва се доказателствената тежест, както и да представят доказателства за
извършване на следващи процесуални действия от съда. Няколко са случаите
на постановени решения извън едномесечния срок, като на съдията допуснал
неспазването на този срок е обърнато внимание. Независимо от факта, че
през втората част на отчетния период съдиите в отделението са работили в
намален състав, това не се е отразило на съответните показатели за
дейността на отделението, което се установява и от представените
статистически данни. Не е допуснато отлагане на делата, като същите са
били разпределяни и разглеждани от останалите съдии в отделението, като в
тази връзка всички съдии от отделението са поемали работа на отсъстващ
колега, като са обработвали ежедневно доклад, участвали са в открити
съдебни заседания по първоинстанционни и касационни дела, както и са
постановявали съответни съдебни актове. За отчетената много добра работа
в отделение значение оказват, както добрите колегиални отношения, така и
добрата комуникация и взаимно уважение.
Съдиите проявяват отговорност и стремеж за бързо и качествено
решаване на делата. Отчетената бързина на приключване на делата не се
отразила на качеството на постановените съдебни актове. Горното се явява и
резултат от създадената специализация в сферата на разглежданата материя,
както и с оглед усилията на всички съдии от отделението за повишаване на
квалификацията им. През отчетният период всички съдии в отделението са
посещавани различни обучения и семинари, като съдия Марияна Бахчеван и
съдия Миглена Николова са провели обучение в Трир, Германия и Ефорие,
Румъния.
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IV ИНИЦИАТИВИ НА ПРОЗРАЧНОСТ
В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА И ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС
През 2013г. ръководството на Административен съд Варна продължи
да провежда активна и последователна политика на прозрачност на
съдебната система и отваряне на съда към обществото.
Административен съд Варна предоставя все повече възможности за покачествено и бързо обслужване на гражданите, както и за гражданите в
неравностойно положение.
В съда е осигурена бърза ориентация и лесен достъп до:








голям фронт-офис с четирима служители
обезпечаване с всички съдебни бланки
информационни табели
електронни информационни табла
достъп до съдебни дела за незрящи – чрез продукт за синтез на
речта
модерно оборудвана адвокатска стая
актуална интернет страница

Ръководството на съда ежедневно получава оценка за работата си и
сигнали за коригиране на дейността си чрез:






пощенските кутии за предложения и оплаквания
пощенската кутия за сигнали срещу корупция
периодични тримесечни анкети на гражданите
ежедневно информиране от Експерт Връзки с обществеността за
информацията, в медийното пространство, която касае дейността
на съда и съдебната система.
активната си интернет страница

Съдът поддържа политика на активно сътрудничество и взаимодействие
с институции.






Административен съд Варна е постигнал висок обмен на добри
практики с други съдилища, както от Варненски съдебен район,
така и от останалите административни съдилища в страната.
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.
Регулярните срещи на съдиите от Административен съд – Варна с
юристите и ръководството на НАП – Варна допринасят за
съгласуваност и създаване на добри практики
Регулярните срещи на Председателя на съда с НПО.
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С цел повишаване правната култура на ориентираните към правните
науки млади хора, още през 2010г., ръководството на Административен съд –
Варна и съдиите се ангажираха с образователна обществена функция и
инициираха провеждането на имитационни/ролеви игри със студенти на
Юридическия факултет към ВСУ „Черноризец Храбър”. Няколко години
поред в съда се разиграва симулативен съдебен процес, по време на който
младите хора
приемат съответните процесуални роли. Симулативният
съдебен процес беше филмиран и сега се използва с учебна цел в
университета.
През м. Юли 2013г. Административен съд – Варна подписа договори с
Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет и
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" по проект
„Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“,
съфинансирана от Европейския социален фонд. По тази програма 15 съдии и
експерти – ментори обучават студенти и предоставят възможности за
придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите
умения на студентите от висшите училища.Към настоящия момент можем да
се похвалим с 120 студенти-практиканти преминали стажа си в съда.
Програмата е отворена до края на м. Октомври 2014г. и ще се радваме на
всеки студент, заявил желание да стажува при нас.
Другата ни инициатива: “Мениджър за един ден” е сред найпопулярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя е
предназначена за ученици от края на гимназиалния курс. Съдът дава
възможност на учениците от Варненските гимназии да заемат позициите на
Председателя на съда, на Съдебния администратор, на съдебните
деловодители и секретари и традиционно тази инициатива предизвиква
много интерес.
Съзнавайки важното място на информационните технологии,
Административен съд - Варна поддържа интернет-страница с разнообразна и
полезна за потребителите информация. Гражданите, ползващи този метод за
извършване на справки, могат да се информират по-подробно за съда, за
различните служби и условия, при които се обслужват гражданите.
Страницата съдържа богатата вътрешна информация за дейността на
съда, 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. В нея се отразяват и
прессъобщенията, свързани с обжалвани административни актове на
Общински съвет Варна и Община Варна. Въведената от 2 години звукова
версия на страницата улеснява достъпа до правосъдие на хората с увреден
слух и зрение.
Набелязахме и новите насоки за развитието комуникационната
политика на Административен съд Варна. Планираме създаването на
електронен „Седмичен бюлетин за дейността на Административен съд
Варна”, за насрочени и свършени дела от обществен интерес, за добрите
съдебни практики, за новини и събития от съдебната система и съдилищата,
статии и интервюта на съдии, предстоящи събития, новини от ЕС.
32

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2013

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 31.12.2013г.
№ 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

Главен спец „Стопанисване на съд имущ.”

1

1

3

Експерт „Връзки с обществеността”

1

1

4

Главен специалист „Човешки ресурси”

1

1

Б2

Технически длъжности

1

Касиер

1

1

2

Работник по поддръжката

1

1

3

Шофьор

1

1

4

Чистач – куриер

4

4

1

Специализирана съдебна
администрация
Съдебен секретар

24

21

2

Съдебен деловодител

31

31

3

Съдебен статистик

1

1

4

Съдебен архивар

2

2

5

Призовкари

8

7

6

Завеждащ служба

4

4

3

2

87

82

В

Г

Други специфични длъжности
1

Съдебен помощник
Всичко съдебни служители
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Общият брой на назначените съдебни служителите в Административен
съд Варна към 31.12.2013 г. е 82.
През отчетния период на осн. чл. 325, ал.1 от КТ е напуснал 1 съдебен
служител на длъжност „призовкар”. Считано от 20.12.2013г. след проведен
конкурс е назначен 1 съдебен служител на длъжността „призовкар”.
Считано от 02.12.2013г. на осн. чл.343, ал.2 от ЗСВ 1 съдебен служител е
преназначен от длъжността „касиер” на длъжност „съдебен архивар”.
С решение на ВСС по протокол №31 от 25.07.2013г. щатната численост
на съда бе намален с три щатни бройки за съдебни служители:
- 1 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител”;
- 1 щ. бр. за длъжността „съдебен помощник”;
- 1 щ. бр. за длъжността „съдебен архивар”.
През 2013г. не са извършвани трансформации на длъжности.
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 31.12.2013г. са 107, в това
число 31 магистрати и 76 съдебни служители на всички длъжности в съда.
Съотношението между магистратите и всички съдебни служители за отчетния
период е 1 : 2.45.
2. Конкурси за назначаване на съдебни служители в
Административен съд – Варна
През отчетния период след дадено съгласие от ВСС със заповеди на
Председателя на съда са обявени конкурси за запълване на щата на
Административен съд – Варна за длъжностите:
1. „призовкар” - 1 работно място
2. „касиер” – 1 работно място
Със заповед на Председателя на съда е:
- възобновен спрения с решение по протокол №48/08.11.2012г., т.
1.1. на Висшия съдебен съвет конкурс за назначаване на съдебен
служител на длъжността «съдебен помощник» - 1 работно място,
обвявен и изменен със заповеди на Председателя на съда №№РД0308/17.09.2012г. и РД – 0229 /19.09.2013г.
- прекратен обявения със Заповед №РД - 0310/17.09.2012г.
конкурс за длъжността „съдебен деловодител” – 1 работно място и
спрян на основание решение по протокол №48 от 08.11.2012г. т.1.1
от Допълнителните точки на Висш съдебен съвет, поради
намаляване щатната численост на Административен съд – Варна за
съдебни служители за длъжността „съдебен деловодител” с 1
свободна щатна бройка.
3. Проведени обучения в посока повишаване на професионалната
квалификация и компетентност на съдебните служители в
Административен съд - Варна
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В изпълнение на Плана за обучение съдебни служители на съответните
длъжности са взели участие в следните обучения:
1. Работа със САС версия 1.5775(+98), Теодора Козарева, ИО клон
гр. Варна, 02.10.2013г.
2. Мотивация и качество на работа на съдебните
служители,
регионално обучение, гр. Бяла, 05.10.2013г.
3. Защита на класифицираната информация, дистанционно обучение,
НИП, 15.10.2013 - 26.11.2013г.
4. Правила за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи,
гр. Варна, ЕГУИТ ЕООД, 28.06.2013г.
5. Достъп и защита на информацията – дистанционно обучение, НИП,
28.05 – 02.07.2013г.
6. Административни документи - структурни схеми и задължителни
реквизити по БДС при съставянето им, гр. Варна, 08.11.2013г.
7. Обучение за представянето на новите положения в „Методически
кодекс” и приложението му, ОПАК, Държавна агенция „Архиви”, гр. Варна,
06.06.2013г.
8. Обучение на съдебни служители по пороект «Административните
съдии – компетентни в прилагане на Европейското право» по ОПАК,
организатор Административен съд – Добрич, 27-30.03.2013г., кк Албена
Тема: 1. Защита на класифицираната информация и работа с личните данни
– лектор д-р Невин Фети 2. Финансова дисциплина и контрол и вътрешен
одит в органите на съдебната власт – СФУК – лектор Валентин Ангелов ВСС 3.
Електронна обработка на делата, електронна папка и електронно
призоваване – лектори от ВСС.
9. Регионално обучение: „Акценти по приложението на ЗУТ във вр. с
изменение ДВ, бр.82 от 26.10.2012г., в сила от 26.11.2012г. Изменение на
действаща кадастрална карта при условията на ЗСПЗЗ и по реда на ЗКИР.” –
19-20.04.2013г., финансирано от НИП, гр. Варна.
10. Проблеми при прилагането на ЗКПО, регионално обучение, Димитър
Войнов – НАП, гр. Варна, 13.11.2013г.
11. Компетентна съдебна система и повишаване капацитета и
ефективността в правораздаването чрез обучение, Люксембург, 1822.06.2013г., НИП, ОПАК
12. Дистанционен курс „Медиацията като способ за извънсъдебно
решаване на спорове”, НИП, 05.03.2013г. -02.04.2013г.
13. Възлагане на обществени поръчки през 2013г., ЗФУКПС и неговото
практическо приложение в организациите от публичния сектор, м. юли
2013г. ЕКЦ Превента ЕООД, гр. Варна, х-л Аква
14. Съвременни подходи в управлението на съдебната администрация,
НИП, ОПАК, гр. София, 16-18.10.2013г.
15. Промени в данъчното и осигурителното законодателство във връзка
с въвеждането на единна сметка, 25.01.2013г., гр. София, РААБЕ
16. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за
2013 г., Китов център, гр. София, 25.10.2013г.
17. Стресоустойчивост и управление на времето, НИП, гр.Бургас, 28 29.03.2013г.
18. Изграждане на модел на взаимодействие между пресцентровете на
органите на съдебната власт, 19.04.2013г., гр. София, ВСС
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19. Компетентна съдебна система и повишаване капацитета
и
ефективността в правораздаването чрез обучение, Барселона, Испания,
ОПАК, 03 – 07.11.2013г.
20. Ефективно управление на човешките ресурси. Оценка на
изпълнението. Обучение и развитие, ОПАК, София, 12-15.11.2013г.
21. Начално обучение за съдебните служители, Първо модул –
11.02.2013 -14.02.2013, гр. София, НИП
22. Начално обучение за съдебните служители, Втори
модул –
25,02,2013-28,02,2013, гр. София, НИП
23. Комуникационни умения с хора с увреден слух, гр. София, ПРСС,
15.02.2013г.
24. Процесът на призоваване, 20-22.11.2013 г., София, НИП
25. Английски език Ниво B2 – ОПАК, НИП, училища Европа, гр. Варна
26. Немски език Ниво B2 – ОПАК, НИП, училища Европа, гр. Варна
27. Английски език – Ниво правен, ОПАК, НИП, училища Европа,
гр. Варна
4. Организация на съдебната администрация по служби
В изпълнение на разпоредбите на ПАРОАВАС и със заповед на
Председателя на съда е утвърдена структурата на съдебната администрация.
С оглед на това са обособени административни звена - сектори в състава на
общата администрация, числеността им и длъжностите в тях, а в състава на
специализираната администрация - служби.
В утвърдения от Председателя на съда Устройствен правилник са
регламентирани
организационната
структура
и
функционалните
характеристики на звената в администрацията. Изготвена е и
организационна и управленска орнаграма, която показва взаимовръзките
между ръководството и отделните административни звена в съда.
Утвърдената организационна структура съответства на нормативно
определените функции в ПАРОАВАС и позволява изпълнение на целите на
съда.
Правилата, регламентиращи разделянето на правата, задълженията и
отговорностите на персонала са регламентирани подробно и ясно във
вътрешните правила.
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.

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
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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.
Въпреки, че сградният фонд позволява нормалното функциониране на
съда, добри условия на труд и извършването на качествено и ефективно
обслужване на гражданите има и редица проблеми, а именно:
Административен съд Варна разполага с две помещения за архив на
влезлите в законна сила дела с обща площ 36,13 кв.м. За периода 2007г. –
2013г. са архивирани 15 904 броя дела, като през годините се наблюдава
трайна тенденция за увеличаване на броя им (през 2007 г. са архивирани 788
дела, докато през 2013г. – 2805 броя дела).
Капацитетът на помещението на служба „Архив” в Административен
съд Варна е запълнен и това поражда необходимостта от вземане на мерки за
създаване на условия за нормална и ефективна работа на службата. Всички
варианти за използване на алтернативни помещения в съда са изчерпани и
няма други възможности за съхранение на тези дела в сградата на съда.
С оглед осигуряване съхраняването на всички архивни дела, деловодни
книги и документи в служба „Архив” на Административен съд Варна и
протичането на нормален работен процес, ръководството на съда потърси
съдействие от община Варна за предоставяне за безвъзмездно ползване на
подходящ общински имот с площ 30-40 кв.м. Разрешение на въпроса
очакваме в средата на 2014г.
Три от заседателните зали са твърде малки като площ и препятстват
нормалното провеждане на откритите съдебни заседания; служба
„Деловодство и Регистратура” се помещава в помещение, в което работят 30
съдебни служители; служителите от служба „Съдебни секретари” работят в
две помещения – без пряк достъп на естествена светлина и приток на свеж
въздух; по – голямата част от съдийските кабинети, които са малки работят
по двама съдии, в някои и трима, което затруднява работата им; част от
служителите от общата администрация се помещават в кабинети без
прозорци.
В тази връзка Административен съд Варна се включи в учредения през
2013г. Обществен съвет в подкрепа на изграждането на Съдебна палата в
гр. Варна с цел и в подкрепа на изграждането на нова Съдебна палата в
града.
2. Техническа обезпеченост
Към 31.12.2013г. Административен съд Варна разполага с 145 броя
компютърни конфигурации и с 48 броя принтера, от които 19 мрежови, 3
копирни машини, 8 мултифункционални устройства, 3 сървъра и 2 скенера.
В тази връзка следва да се отбележи, че по - голяма част от
компютърната техника се използва в съда от 2007г. Наличните 100 броя
компютри са с минимални технически данни, с което се затруднява работата
при обработката на информация от голяма база данни, УЕБ базирани
приложения и електронна папка. Електрониката на тези компютри е с
изтекъл срок на ползване, което води до опасност от загуба на данни и
непредвидени разходи за ремонт.
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В зали 1, 2 и 3 на съда функционира звукозаписна апаратура и
озвучителна система. Четвърта заседателна зала не разполага със звукозапис.
За нормалното и ефективно протичане на работните процеси е
необходимо да бъдат подменени доставените през 2007г. 98 компютърни
конфигурации и 2 бр. сървъра, поради това, че същите са физически и
морално остарели.
За пълното техническо оборудване е нужно съдът да разполага с още
две копирни машини формат А3, 2 мрежови принтера формат А3, 2
скенера/специализирани/ и 1 звукозаписна апаратура.
В съда се внедрени и се използват следните програмни продукти:
1.”САС” съдебно деловодство-деловодна програма
2.”САС” дневници за кореспонденция –входяща и изходяща поща
3.”АПИС”-Правно-информационна система
4.”Аладин”-програмен продукт работна зала
5.”Конто”-счетоводен продукт за осчетоводяване
6.”Speeсh Lab 2.0 Desktop” - преобразува в естествен говор всеки
компютърен текст
7.”Law Choice”-програма за разпределение на делата на случаен
принцип
8.ESET-антивирусна програма
С цел ефикасното използване на компютърната техника се прилагат
Правила за използване на програмни продукти и интернет.

VII ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ
ПЕРИОД
Намаленото постъплението на делата през този отчетен период и в
частност на тези по ЗУТ се дължи на извършените промени с структурите на
органите на местната власт в гр. Варна и проведените през 2013г. местни
избори за кмет на гр. Варна, които от своя страна доведоха до постъпване на
значително по-малък брой дела по ЗУТ.
През отчетния период съдиите при Административен съд гр. Варна са
работили с нормална натовареност. Натовареността по щат е 15,33 дела за
разглеждане от един съдия месечно, а действителната натовареност с оглед
отработените човекомесеци е 16,04 дела за разглеждане от един съдия
месечно. По отношение на свършените дела тази натовареност е 12,69 бр.
дела месечно при щат 32 съдии, а действителната натовареност е 13,28
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 71,5%
за периода, както и потвърдените определения 74%, като се има предвид
противоречивата съдебна практика на Върховен административен съд по
делата по ДОПК и ЗМ, ЗУТ и други специални закони.
Като висока оценка за работата на съдиите следва да се отчете и
високия процент на свършените в тримесечен срок дела, а именно: 72% от
общо свършените дела.
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Следва да се отбележи, че делата са проучвани задълбочено и
старателно, а съдебните актове постановени при спазване изискванията на
процесуалния и материалния закон.
За постигане на бързина в административното производство през
2013г. в съда продължиха ефективно да се прилагат следните механизми:
1.Електронно призоваване на страните, в това число по всички дела със
страна Директора на Дирекция “ОДОП” Варна при ЦУ на НАП.
2.Действия за своевременно изпращане от административния орган на
административните преписки и представяне на списък на заинтересованите
лица с посочване на адресите им за призоваване.
3.Осъществяване на електронен достъп до НБД “Население” с цел
получаване на информация за лица, страни по делата /постоянен и настоящ
адрес и наследници/ за изпращане на съобщения и призовки. Създаден е
регистър.
През този отчетен период ръководството на съда не е допуснало
отлагане и отсрочване на съдебни заседания поради отсъствие на съдия,
поради болест или друга причина. Всички съдии проявяваха изключителна
отговорност и готовност за заместване на остъстващ съдия, като със заповеди
на Председателя бяха разпределяни за участие в съдебно заседание на
отсътващ колега.
За подобряване качеството на работата в съда и квалификацията на
съдиите през отчетния период всички съдии в Административен съд Варна са
участвали в редица семинари и обучения, организирани от съда, НИП
гр.София, Асоциацията на българските административни съдии, Върховен
административен съд на РБ и регионални семинари, организирани от други
съдилища.
През 2013г. магистратите и съдебните служители взеха участие в три
регионални обучения, организирани от Административен съд Варна с
финансовата подкрепа на НИП:
Акценти по приложението на ЗУТ във вр. с изменение ДВ бр.82 от
26.10.2012г. в сила от 26.11.2012г.Изменение на действаща кадастрална
карта прш условията на ЗСПЗЗ и по реда на ЗКИР с лектор Любомира
Мотова-съдия във ВАС.
Мотивация и качество на работа на съдебните служители с обучител от
НИП.
Проблеми по прилагането на ЗКПО с лектор Димитър Войнов-Главен
експерт в Дирекция “Център за обучение” в ЦУ на НАП.
През този отчетен период съдиите от Административен съд Варна са
участвали в обучения и семинари, организирани в рамките на ЕС.
Съдия Веселина Чолакова и съдия Мариана Бахчеван са участвали в
обучение “Достъп до административно правосъдие в търсене на основни
права” в гр.Ефорие, Румъния, организиран по програма ОПАК.
Съдия Дарина Рачева е участвала в обучение на тема “Правосъдие в
Европа” в Париж, организирано по програма ОПАК.
Съдия Росица Цветкова и Ралица Андонова са участвали в програма за
обмен на магистрати от ЕС на Европейската мрежа за съдебно обучение
/ЕМСО/ в гр.Магдебург, Германия и гр.Рим, Италия.
Съдия Веселина Чолакова е участвала във форум за магистрати по
покана на Председателя на Съда на ЕС в Люксембург.
39

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2013

През отчетния период съдия Дарина Рачева - Генадиева
е
командирована за участие в дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз
по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение в гр. Люксембург,
Великото Херцогство Люксембург.
Съдия Росица Цветкова е участвала в обучение “Практическа програма
за съдии и прокурори от Централна, Източна и Югоизточна Европа” в гр. Бон
и гр.Оснабрюк, Германия.
В съда се поддържа електронен регистър на преминатите обучения от
магистрати и съдебни служители.
През 2013г. по програма за обмен на магистрати от ЕС на Европейската
мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/ работно посещение в Административен
съд Варна осъществиха двама магистрати – Марко Маргантини, съдия в
Административенсъд Венеция, Италия и Джон Станфорд, съдия в
Административен съд Лондон. През същия период на посещение в съда бе и
д -р по право Тобиас Йолснер – съдия в Окръжен съд Берлин, Германия.
Като много добра следва да бъде оценена и работата на съдебните
помощници, които се справяха изключително с поставените им задачи, както
от ръководството на съда, така и от съдиите. Същите взеха участие в
обучения, което беше ползотворно и допринесе за подобряване качеството на
тяхната работа, придобиване на увереност при подпомагане на съдиите в
изпълнение на техните функции.
Като положителна оценка в работата на Административен съд Варна
следва да се отчете обстоятелството, че през този отчетен период не са
постъпвали сигнали за корупция срещу магистрати и съдебни служители,
както и сигнали и жалби за нарушение на Кодекса за етично поведение на
българските магистрати и Етичния кодекс на съдебните служители. Не са
постъпвали и жалби за бавност срещу актове и действия на съдиите по
разглеждане и приключване на делата. През този отчетен период не са
налагани дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители.
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.
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Препоръчва на съдиите в Административен съд Варна да бъдат по –
активни и да изразяват становища и мнения пред Върховен административен
съд по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни
постановления.
В заключение искам да обобщя, че в резултат на високата
професионална квалификация на съдии и съдебни служители в
Административен съд Варна, стриктно изпълнение на служебните задължения
и взетите мерки от ръководството на Административен съд Варна за
подобряване качеството на правораздавателната дейност в съда и
административно обслужване на гражданите, съдът е гарантирал
Върховенството на закона и е достигнал Европейски стандарти за
независимост,
ефективност
и
прозрачност
на
административното
правораздаване.
Изказвам своята благодарност на всички съдии и съдебни служители за
показания висок професионализъм, непрекъснат стремеж за подобряване на
квалификацията и уменията си, довели до постигнатите през 2013г. много
добри резултати.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ТИНКА КОСЕВА
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