
10 страници от историята на Административен съд - Варна 

С новия Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ), влязъл в 

сила на 12.07.2006 г.( обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г. ), се създават административни 

съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони 

на окръжните съдилища в страната. Приемането на новия Административнопроцесуален 

кодекс има като задача, да осъвремени нормативната регламентация на съда и да създаде 

регионални съдилища, които да разглеждат административните дела като първа инстанция. 

Въз основа на кодекса са създадени 28 административни съдилища, сред които и 

Административен съд – Варна, който е вторият по големина сред новосъздадените 

административни съдилища в страната. Провежда се първият в историята на съдебна 

система в Република България конкурс, за определяне състава на новосформираните 28 

съдилища. Председателите на административните съдилища в цялата страна са назначени 

съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет. Те полагат клетва и встъпват 

в длъжност на 3 януари 2007 г. След проведения национален конкурс, считано от 15.02 2007 

г., в Административен съд - Варна встъпват в длъжност 33 съдии. От 1 март 2007 г. 

стартира правораздаването в административните съдилища. 

Съгласно § 3, ал.5 от ПЗР на АПК Министерският съвет и областните управители 

имат задължението да осигурят помещения за дейността на административните съдилища. 

Първоначално Административен съд - Варна се помещава временно в сградата на 

Стоматологията. Липсата на нормални условия за работа на съдиите и съдебните служители 

в продължение на близо 2 години не възпрепятства обслужването на гражданите и нито едно 

производство не е забавено. Съдът функционира през цялото време пълноценно и гарантира 

бързо, компетентно и прозрачно правораздаване. 

От месец ноември 2008 г. Административен съд - Варна се помещава в нова сграда на 

ул. "Никола Вапцаров" №3 А. 

С обособяването на административните съдилища като самостоятелни, България 

застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-

членки на Съюза има такива съдилища. Чрез тях се гарантира непосредствено установяване 

на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и 

държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас. 
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Списък с имената на председателите и съдиите, работили в Административен съд – Варна 

през периода 2007 – 2017 г. 

Председатели: 

Анелия Цветкова – от 3.01.2007 г. – до 23.07.2008г. 

Тинка Косева – от 23.07.2008 г. – до момента 

 

Заместник-председатели:  

Борислав Милачков – от 16.07.2015 – до момента 

Даниела Недева – от 15.09.2009 – до 16.07.2015 

Евгения Баева – от 14.07.2014 – до 16.072015 

Елена Янакиева – от 16.07.2015 – до момента 

Мария Йотова – от 04.07.2007 – до 14.07.2014 

Съдии: 

Андрей Вичев –  15.02.2007 – 30.07.2008 

Благовеста Липчева – 15.02.2007 – 

16.08.2013 

Веселина Чолакова – 15.02.2007– до 

момента 

Гергана Стоянова - 15.02.2007– до 

момента 

Даниела Недева - 15.02.2007– до момента 

Даниела Станева – 06.01.2010 – до 

момента 

Дарина Рачева - 15.02.2007– до момента 

Десислава Стоева - 15.02.2007 – 

09.05.2016 

Диана Стамболова - 15.02.2007  - 

09.05.2016 

Димитър Михов – 03.05.2016– до момента 

Евгения Баева - 15.02.2007– до момента 

Евгения Иванова – 15.02.2007  – 13.05.2015  

Евелина Попова - 15.02.2007– до момента 

Ивелина Янева - 15.02.2007  - 03.05.2016  

Ивета Пекова - 15.02.2007– до момента 

Ирена Обретенова - 15.02.2007– до 

момента 

Искрена Димитрова - 15.02.2007– до 

момента 

Йова Проданова - 15.02.2007– до момента 

Красимира Желева – Колева – 06.01.2010 – 

17.06 2013 

Красимир Кипров - 15.02.2007– до 

момента 

Кремена Данаилова - 15.02.2007– до 

момента 

Кремена Хараланова – 15.02.21007 –  

01.10.2008  

Кънчо Ицков –  15.02.2007 – 26.11.2008  

Маргарита Йорданова – 02.11.2009 п- до 

01.06.2015  

Мария Ганева - 15.02.2007– до момента 

Мария Иванова - 15.02.2007– до момента 

Мария Йотова - 15.02.2007– до момента 

Марияна Бахчеван - 15.02.2007– до 

момента 

Марияна Ширванян - 15.02.2007– до 

момента 

Миглена Николова – 15.02.2007 – 

01.06.2015  

Наталия Дичева – 01.08.2012– до 

момента 

Ралица Андонова - 15.02.2007– до 

момента 

Росица Цветкова - 15.02.2007– до 

момента 

Таня Димитрова – 09.05.2016– до 

момента 

Христо Койчев – 01.08.2012– до момента 

Юлия Бажлекова – 15.02.2007 – 

25.06.2009 

Янка Ганчева - 15.02.2007– до момента  
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НАГРАДИ: 

2011 г. 

Съдии от Административен съд – Варна,  

наградени с приз  „АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ НА ГОДИНАТА”  

Четирима съдии от Административен съд – Варна - Искрена Димитрова, Марияна 

Ширванян, Ивелина Янева и Евгения Иванова, са наградени със званието „Административен 

съдия на годината”, връчено от Асоциацията на българските административни съдии. 

Отличието е за отправени през годината преюдициални запитвания до Съда на Европейския 

съюз, във връзка с тълкуване и прилагане на уредби на общностното право. 

 

2012 г. 

Административен съд – Варна с престижната награда  „СЪД – МОДЕЛ НА БЪЛГАРИЯ” 

На 30 ноември 2012 г. Административен съд – Варна получи  награда „СЪД – 

МОДЕЛ НА БЪЛГАРИЯ” по проект: „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, 

на  Сдружение "Програма за развитие на съдебната система”, финансиран от фондация 

„Америка за България“. 

Специалният плакет „СЪД – МОДЕЛ НА БЪЛГАРИЯ” беше връчен на Председателя на 

съда – съдия Тинка Косева на церемония  в Зала 8, на Национален дворец на културата, гр. 

София. 

Наградата се дава на Административен съд – Варна за успешната комуникационна 

политика, постоянните контакти и взаимодействие със структурите на местната власт 

и на гражданските организации. 
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Информационните кампании, фокусирани към специфични потребители на услугите 

на съда като граждани в неравностойно положение и работата на ръководството на съда с 

бъдещите юристи от ВСУ и учениците на варненските гимназии също бяха оценени високо.  

 

2013 г.  

На празника на юриста  - 16 април, Председателят на Административен съд – Варна 

– съдия Тинка Косева получи НАГРАДА „ВРЕМЕ” за 2012 г.,  за най-значимо събитие за 

града, в направление „Социални дейности”. 

Въведеният в началото на 2012 г.  в съда  софтуер за синтез на речта и улесняването 

на  достъпа до правосъдие на хората с увреден слух и зрение бяха отличени като 

съпричастност към обществения живот на Варна.  
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ЕЖЕГОДНИ ИНИЦИАТИВИ, ПРОВЕЖДАНИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – провежда се от 2009 г. в края на месец ноември, в изпълнение 

на Годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване 

обществеността с дейността на органите на съдебната власт.  

В рамките на инициативата ученици, студенти, представители на медиите и 

граждани се запознават с  възможностите за предоставяне на съдебно – административни 

услуги, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – 

Варна, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала, видовете разглеждани 

дела, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове. От 1 октомври 2015 г. 

в Административен съд – Варна е въведена централизираната система за разпределение на 

делата. От тогава е традиция, в Деня на отворените врати  Председателят на съда да прави 

демонстрация на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния 

подбор 

По време на целия ден сградата на съда се посещава от граждани, желаещи да се 

запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт. 

Те имат възможност да разгледат съдебните зали и службите и да се срещнат със съдебни 

служители, да присъстват на открити съдебни заседания, по насрочени за деня 

административни дела, както и на представянето на специално подготвени за деня, с 

участието на студенти от Варненските университети, симулативни дела.  

За първи път през 2011 г., в рамките на инициативата „Ден на отворените врати“, 

студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Правни науки“ – бъдещи юристи от трети, 

четвърти и пети курс  участват в симулативен съдебен процес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН – провежда се от 2011 г.  

Национална инициатива на фондация Джуниър Ачийвмънт България, под патронажа на 

Министъра на финансите на Република България. Организирането на “Мениджър за един ден” 

е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – 

образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да 

получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.  Инициативата е 
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предназначена за ученици от края на гимназиалния курс и за студенти от първите години на 

университета. Административен съд – Варна се включва в събитието и предлага 

възможности за ефективна професионална ориентация на младите хора. 

        Председателят на съда запознава учениците с организацията на работа на съдиите и 

съдебните служители и възможностите за предоставяне на съдебно-административни 

услуги. 

 

ДЕН НА ПРАВОТО ДА ЗНАМ – провежда се от 28 септември 2009 г.  

За пръв път Програма „Достъп до информация“ отбеляза Международния ден на 

правото да знам в София на 28 септември, 2003 г. С този ден се цели популяризиране правото 

на свобода на информацията и  поощряване усилията на граждани, журналисти, 

неправителствени организации в търсенето на обществена информация. В административен 

съд – Варна се провеждат срещи-дискусии с журналисти, които преминават в диалогичност 

и засвидетелстване на взаимно уважение по теми, свързани  със законодателните изменения, 

предстоящи проекти в сферата на правосъдието и участието на Административен съд – 

Варна в тях.  Акцентира се на факта, че работата ни в полза на обществото налага да се 

съблюдават принципите за публичност и прозрачност особено сега, когато дейността на 

съдебната власт като цяло е обект на повишено обществено внимание при условията на 

изострена чувствителност. 
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СРЕЩИ - ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

През годините Административен съд – Варна работи активно и целенасочено както за 

изграждането на тясна връзка между потребностите на съда от високо квалифицирани кадри 

и тяхното професионално обучение и израстване, така и за подпомагане придобиването и 

усъвършенстването на практически умения на учениците и студентите, в съответствие с 

потребностите на пазара на труда.  

1. 2009 г.  - Административен съд – Варна провежда по Програма „Съдилища модели – 

съдилища партньори“ поредица от работни срещи с представители на звената в 

съдебната власт: 

 – с Районните съдилища от Варна, Девня и Провадия и съдии от Варненския 

административен съд по тема „Практически проблеми при касационното обжалване по 

идентични казуси по административни дела на митнически и данъчни нарушения“;  

- с магистратите и представители на Адвокатска колегия – Варна. 

2. 2010 г. – Административен съд – Варна провежда Семинар „Връзките с 

обществеността в рамките на съдебната система“ с обучители от Австрийското 

федерално министерство на правосъдието, които споделят най-добрите си практики 

със специалистите по връзки с обществеността и говорителите на прокуратурите 

от целия Варненски съдебен окръг. 

3. 2012 г. - Шестнайсет  съдии от Административен съд – Варна присъстват на 

открито съдебно заседание на разширен състав от тринадесет членове на Съда на 

Европейския съюз. 

В рамките на работното си посещение в Люксембург, варненските магистрати 

провеждат три кръгли  маси с българските съдии в Европейския съд – съдия Марияна 

Кънчева и Александър Арабаджиев, правните им съветници – Александър Корнезов и 

Ангел Пачев и български юристи-лингвисти. 

Обменени са добри съдебни практики във връзка с тълкувателното право на Съюза и 

във връзка с направените от Административен съд – Варна преюдициални 

запитвания до Европейския съд. 
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4. 2014 г. -  Административен съд – Варна се регистрира като работодател по  

Проекта „Студентски практики“ – фаза I. В рамките на Проекта и по повод 135-

годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската 

конституция, и Деня на юриста на 16 април 2014 г. се провежда симулативен процес 

със студенти – прависти от ВСУ „Ч. Храбър“, които разиграват  пред погледите на 

свои колеги, съдии и медии касационно производство по наложено с електронен фиш 

административно наказание „глоба”, по чл.189 от Закона за движение по пътищата и 

първоинстанционно производство по оспорване на подзаконов нормативен акт – 

Наредба на Общински съвет.  

След прекъсване от 1 година, през настоящия обучителен период 2016/2017 г. 

регистрацията и участието на съда по Проекта е подновено. Административен съд – 

Варна като работодател по програмата през настоящата учебна година има 

сключени договори с пет висши учебни заведения от страната – Варненски свободен 

университет „Ч. Храбър“, Икономически университет – Варна, Технически 

университет – Варна, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

Бургаски свободен университет. Дванадесет са менторите, които обучават по 

програмата студенти от висшите училища, като направленията са – право, 

счетоводство и IT.  

5. 2015 г. - работна среща по Проект "Подпомагане на изпълнението на решенията на 

Европейския съд по правата на човека“. Идеята на дебата е, да се вземат 

конструктивни решения и да се подпомогнат компетентните органи при обсъждането 

на подходи за изменения в правната рамка и практика в съответствие с Европейските 

стандарти за правата на човека. Целта е да се постигне намаляване и преустановяване 

постановяването на решения на Европейския съд срещу България, намиращи нарушение 

на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. 

 

6. 2016/2017 г. – Административен съд – Варна работи съвместно с Варненска 

търговска гимназия „Г.С. Раковски“ по Образователна програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която е 
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съвместна инициатива между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието 

и науката. Програмата стартира с представянето на темите от курса на обучение 

и на съдиите-лектори от Административен съд – Варна, както и с обявяването на 

конкурс за есе сред учениците от 11 клас от Варненска търговска гимназия на тема: 

Правото е изкуство на доброто и справедливостта – Ius est ars boni et aequi.  

 

ДАТИ И СЪБИТИЯ 

- в цялата страна датата 1 март е приета за официален рожден ден на 

административните съдилища. 

- датите на избор на Председатели на съда:  

– 3 януари 2007 г. председателите на новите съдилища в цялата страна полагат 

клетва и встъпват в длъжност;  

- от 23.07.2008 г. – до момента административен ръководител - председател на 

Административен съд – Варна е съдия Тинка Косева. 

- от м. ноември 2008 г.  – Административен съд - Варна се помещава в 

административна сграда на адрес: ул. Никола Вапцаров №3 А.  

– през м. януари 2012 г. – въвежда се нов специализиран софтуер за  синтез на 

речта, за хора с увредено зрение,  намален слух или неграмотни, които са страни 

по административни дела. Системата преобразува текстовите файлове на 

протоколи от заседания, разпореждания, определения и съдебни решения на 

Административен съд – Варна, в естествено звучащ аудио сигнал;  

- м. юли 2014 г. - на фронт-офиса на Административен съд – Варна са монтирани 

два ПОС-терминала, които обслужват клиентите на съда, които искат да 

заплащат услугите с банкови карти. Устройствата се използват само за приемане 

на плащания на държавни такси: за образуване на дело, за заверени и незаверени 

преписи, изпълнителни листи, удостоверения, както и за такси за вещи лица и 

свидетели;  

- 1 октомври 2015 г. – въвеждането на нова централизира електронна система за 

разпределение на делата на принципа на случайния подбор.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Традиционно в навечерието на Коледните и Новогодишни празници Административен 

съд – Варна провежда благотворителни събития, с които подпомага деца и възрастни в 

неравностойно положени, болни и социално слаби. Събраните средства от благотворителните 

базари се даряват на нуждаещите се и така, и съдът става част от духа на Коледа, като 

дава своята подкрепа и помощ за благородна кауза.  

 

 

 

 

 

 

 

Административен съд - Варна, 2017 г. 

 

 

 

 



 Приложения 

 
 

Петък, 16 февруари 2007 г. – в-к „Позвънете“ – След проведения национален конкурс, считано 

от 15.02 2007 г., в Административен съд - Варна встъпват в длъжност 33 съдии. 

 
 


