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Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008г.                                            

     
  

  І   КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През отчетния период в Административен съд Варна има  по щат 34 
съдии.Реално в съда обаче през периода са работили 32 съдии.

Съдия  Евгения  Баева  е  била  в  отпуск  по  болест  от  началото  на 
отчетния период  01.01.2008г. до 17.06.2008г., а от 22.06.2008г. е в отпуск 
поради бременност и раждане.Не е работила през отчетния период.

Съдия  Кремена  Хараланова  е  командирована  във  ВАС  на  РБ, 
считано от 01.11.2007г. със заповед №1663/18.10.2007г.  на Председателя 
на ВАС на РБ и не е работила в Административен съд Варна през целия 
отчетен период.Считано от 01.10.2008г. същата е преминала на работа във 
ВАС на РБ.

Петима  съдии  са   работили  само  за  определени  периоди  през 
годината, както следва:

Съдия  Евгения  Иванова  е  ползвала  отпуск  по  болест,  считано  от 
04.02.2008г.  до  20.07.2007г.,  като  от  21.07.2008г.  е  в  отпуск  поради 
бременност и раждане.

Съдия  Елена  Янакиева  е  работила  от  началото  на  периода  до 
09.05.2008г. от която дата е в отпуск, поради бременност и раждане.

Съдия Андрей Вичев е работил през отчетния период до 30.07.2008г., 
като от тази дата е освободен от длъжност с Решение на ВСС по протокол 
№34/30.07.2008г.

Съдия  Кънчо  Ицков  е  освободен  от  длъжност,  считано  от 
26.11.2008г., съгласно решение на ВСС по протокол №49/26.11.2008г. като 
до тази дата е ползвал продължителен отпуск поради болест в размер на 73 
работни дни.

Съдия Анелия Цветкова е била Председател на съда до 23.07.2008г. , 
като от тази дата с решение на ВСС по протокол №32/23.07.2008г. е била 
освободена  от  заеманата  длъжност”Административен  ръководител-
председател” на Административен съд Варна и била временно отстранена 
от длъжност като съдия.

Със  заповед  №1323/18.09.2008г.  на  Председателя  на  ВАС  на  РБ, 
считано от 01.10.2008г. в съда е командирована съдия Красимира Желева 
от Административен съд Добрич за участие в съдебни заседания.Същата е 
поела състава на съдия Кънчо Ицков.

 През  отчетния  период  в  съда  са  били  освободени  три  щатни 
съдийски  бройки,  които не  са  заети  към края  на  отчетния  период и  са 
обявени за свободни от ВСС през месец януари 2009г. и за попълването им 
предстои провеждането на конкурс от ВСС.

През целия отчетен период съдиите Мария Йотова и Тинка Косева са 
били „Заместник на административния ръководител – заместник–
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председател”.Считано от 23.07.2008г.  до края на отчетния период съдия 
Тинка Косева изпълнява длъжността „Председател” на Административен 
съд Варна, съгласно решение на ВСС  по протокол №32 от 23.07.2008г

През  целия отчетен период,  съгласно взетото  решение на  Общото 
събрание на съдиите от Административен съд – Варна от 16.02.2007 г. в 
съда са функционирали три отделения, в които са работили следните съдии 
по състави:  

Първо отделение: 
Тинка  Косева,  Андрей  Вичев-до  30.07.2008г.,  Веселина  Чолакова, 

Дарина Рачева, Йова Проданова, Ивелина Янева, Ивета Пекова, Искрена 
Димитрова,  Кънчо  Ицков-до  26.11.2008г.,  Марияна  Ширванян  и 
Красимира  Желева-командирована  от  01.10.2008г.Ръководител  на 
отделението през  целия период е била Зам.Председателя Тинка Косева.  

Второ отделение: 
Мария  Йотова,  Даниела  Недева,  Диана  Желева,  Евелина  Попова, 

Ирена Обретенова, Красимир Кипров, Мария Иванова-Даскалова, Марияна 
Бахчеван, Миглена Николова, Янка Ганчева, Юлия Бажлекова.През целия 
отчетен  период  ръководител  на  отделението  е  била  Зам.Председателя 
Мария Йотова. 

Трето отделение: 
Анелия  Цветкова-до  23.07.2008г.,  Борислав  Милачков,  Десислава 

Стоева,  Елена  Янакиева,  Евгения  Иванова,  Кремена  Колева-Данаилова, 
Росица Цветкова,  Благовеста Липчева,  Гергана Стоянова,  Мария Ганева, 
Ралица Андонова.Ръководител на отделението от началото на периода до 
17.03.2008г. е била съдия Десислава Стоева, а считано от  17.03.2008г. със 
заповед  №066/17.03.2008г.  на  Председателя  на  Административен  съд 
Варна за  Председател  и  ръководител  на  отделението  е  назначена  съдия 
Росица  Цветкова,  която   ръководи  отделението  до  края  на  отчетния 
период.  

През  отчетния  период  не  е  имало  размествания  между  съдии  в 
отделенията.

През отчетния период в първо отделение са се разглеждали дела по 
ДОПК  и  ЗМ,  във  второ  отделение  –  дела  по  ЗУТ  и  ЗКИР,  а  в  трето 
отделение  дела по  ЗСПЗЗ, КСО, ЗСП, ЗМСМА, ЗДС, ЗОбС и други по 
АПК. 

Съдиите  в  трите  отделения  са  разглеждали  постъпилите  дела  за 
разкриване  на  данъчна  и  осигурителна  информация,  както  и  такива  от 
частен характер за допускане на предварително изпълнение и за спиране 
на  изпълнението  на  административни  актове.  От  всички  съдии  са  били 
разглеждани и касационни дела от наказателно-административен характер 
и делата по ЗСПЗЗ по жалби срещу одобрени планове за новообразувани 
имоти. 
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ІІ  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

      НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

В началото  на  отчетния  период в  Административен  съд  Варна  са 
останали несвършени общо 1001бр. дела от които 882 първоинстанционни 
дела: 265 дела по ДОПК и ЗМ; 170 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР; 266бр. дела по 
ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ и др.; 22бр. Дела по СКО и ЗСП, 23бр. по ЗДСл. 
ЗМВР,  ЗОВС    и  др.,  31бр.  по  ЗДС,  ЗОС  и  ЗМСМА;  15бр.  искови 
производства по АПК, 85 бр.  други административни дела;  5бр.  Частни 
адм.дела.Останали несвършени са и 119 бр. касационни дела от които 3бр. 
други  касационни  дела  и  116  бр.  Касационни  от  наказателно-
администартивен характер дела.     

Несвършени дела от 2007 г. в 
началото на отчетния период

БРОЙ  ДЕЛА

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 882
КАСАЦИОННИ ДЕЛА 119
ОБЩО ДЕЛА 1001

Несвършените  дела  по отделения  са  както  следва: 317 бр.в  първо 
отделение.  Във Второ отделение броя на несвършените дела е 193.В трето 
отделение този брой е 491 дела.
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                                           ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През отчетния период в съда  са постъпили общо 3433 дела, от които 

2645 първоинстанционни и  788  касационни дела.В сравнение  с  отчетен 
период 2007г. в съда са постъпили с 629 броя повече дела от които с 376 
броя  повече  първоинстанционни/  през  2007г.  този  броя  е  2269/  и 
253бр.повече  касационни  дела/през  2007г.  същите  са  535бр./ 
Средномесечното постъпление на дела през отчетния период   е  286 дела. 

Сравнителна таблица на постъпилите дела в Административен 
съд Варна през 2007 г. и 2008 г.

ВИДОВЕ ДЕЛА 2007 г. 2008 г.
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 2269 2645
КАСАЦИОННИ ДЕЛА 535 788
ОБЩО ДЕЛА 2804 3433

                    ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПО ОТДЕЛЕНИЯ
В първо отделение са постъпили общо 1071бр. дела  от които   840бр. 

първоинстанционни  и  231  касационни  дела.Във   второ  отделение  са 
постъпили общо 1058бр. дела от които 785 първоинстанционни дела и 270 
касационни дела.В трето отделение  са постъпили общо 1304 дела от които 
– 1117 първоинстанционни дела и 287 касационни дела. Най-голям брой 
дела са постъпили в трето отделение, а най-малко - във второ отделение.
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Постъпилите в трите отделения  касационни дела са общо 788,  от 
които  759  -  КНАХ  и  29  -  други  касационни.   В  първо  отделение  са 
образувани 231 касационни дела, във второ отделение – 270 дела, в трето 
отделение 287. По големия брой постъпили касационни дела във второ и 
трето  отделение  се  дължи  на  обстоятелството,  че   в  тези  отделения  се 
разглеждат касационни дела по ЗСПЗЗ и  ЗВГЗГФ които са 29 на брой. 
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Частните административни дела и делата за разкриване на данъчна и 
осигурителна информация, които са постъпили в съда са 425 бр. В първо 
отделение са постъпили 113 бр. частни административни дела.Във второ 
отделения техния брой е 121бр. а в трето отделение са 191 бр.дела.

В  сравнение с отчетен период 2007г.  през този период в съда са 
постъпили 53 броя повече частни административни дела.    

Анализ на постъпилите частни административни дела 
през 2008 г.
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                   ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА

 Постъпилите данъчни дела в  съда през отчетния период са общо 
580 бр., а делата по ЗУТ и ЗКИР във съда са 463бр. Броя на постъпилите 
касационни дела е 788бр. Делата по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ постъпили в съда 
през периода са – 534. Това са предимно дела по оспорвания на заповеди 
на  Областен  управител  –  Варна  за  одобряване  на  планове  на 
новообразуваните имоти. Делата по ЗСВ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС са 59 бр., 
делата по КСО и ЗСП  са 39, а тези  по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм - 72. 
Исковите производства 159, а образуваните други административни дела 
са  302.  Постъпили  са  и  4бр.  административни дела  по  чл.304  от  АПК. 
Постъпилите частни административни дела  в съда са общо 425броя. 
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Постъпили видове дела в Административен съд Варна през 2008 г.
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Искови производства - 159

Други адм.дела - 302

Сравнителен анализ на постъпилите видове дела в Административен 
съд Варна през 2007 г.  и  2008 г.

Видове дела 2007 – брой дела 2008 – брой дела
Данъчни 474 580
ЗУТ и ЗКИР 358 463
ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 436 534
КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС 115 59
КСО и ЗСП 90 39
ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм. 88 72
Искови производства 64 159
Други адм. Дела 272 302
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                                 РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА

Разгледани през отчетния период са общо 4434 дела, от които 3527 
първоинстанционни и 907 касационни дела. В първо отделение съдиите са 
разгледали  общо  1388  дела,  от  които  1110  първоинстанционни  и  278 
касационни. Във второ отделение са разгледани общо 1251 дела – от които 
955  първоинстанционни  и  296  касационни  дела.В  трето  отделение 
разгледаните дела са 1795 дела, от които 1462 първоинстанционни и 333 
касационни.

В сравнение с отчетен период 2007г., когато броят на разгледаните 
дела е бил 2561бр. е налице увеличение на разгледаните дела през 2008г. с 
1873бр. или с   57, 7 % който показател е основание да се направи много 
добра оценка за работата на съда.   

Сравнителен  анализ  на  разгледаните  видове  дела  в 
Административен съд Варна през 2007 г.  и  2008 г.

Сравнителен анализ на разгледаните видове дела в 
Административен съд Варна през 2007 г.  и  2008 г.

РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА 2007 г. 2008 г.
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 1741 3527
КАСАЦИОННИ ДЕЛА 448 907
ОБЩО ДЕЛА 2189 4434
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                                  СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Свършените  дела  в  Административен  съд  Варна  през  отчетния 
период са 3218, от които 2397 първоинстанционни и 821 касационни.

 Най-голям е броят на свършените дела в трето отделение – 1366, от 
които  1062  първа  инстанция  и  304  касационни.  В  първо  отделение  са 
свършени  общо  966  дела,  от  които  717  първоинстанционни  и  249 
касационни. Свършените дела във второ отделение са 886, от които 618 
първоинстанционни и 268 касационни. 

Табличен анализ на свършените дела по съдии 

СЪДИИ ПО 
АЗБУЧЕН РЕД 

ПЪРВО 
ИНСТАН
ЦИОННИ

КАСАЦИОННИ ОБЩО 
ДЕЛА

Андрей Вичев 49 18 67
Анелия Цветкова 27 2 29
Благовеста Липчева 97 28 125
Борислав Милачков 140 32 172
Веселина Чолакова 80 28 108
Гергана Стоянова 83 33 116
Даниела Недева 55 31 86
Дарина Рачева 66 29 95
Десислава Стоева 115 31 146
Диана Желева 59 26 85
Красимира Желева 20 11 31
Евгения Иванова 20 6 26
Евелина Попова 70 27 97

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
3218

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ 
2397

КАСАЦИОННИ
821
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Елена Янакиева 28 9 37
Ивелина Янева 74 29 103
Ивета Пекова 83 25 108
Ирена Обретенова 70 26 96
Искрена Димитрова 80 26 106
Йова Проданова 70 24 94
Красимир Кипров 56 30 86
Кремена Данаилова 135 38 173
Кънчо Ицков 36 13 49
Мария Ганева 82 31 113
Мария Иванова 55 25 80
Мария Йотова 60 18 78
Марияна Бахчеван 59 29 98
Марияна Ширванян 92 31 123
Миглена Николова 64 23 87
Ралица Андонова 134 36 170
Росица Цветкова 103 29 132
Тинка Косева 68 14 82
Юлия Бажлекова 98 29 127
Янка Ганчева 60 33 93
ОБЩО 2397 821 3218

С най голям брой свършени дела през периода са съдиите, Кремена 
Данаилова-173 броя,  Борислав Милачков – 172 бр. дела, Ралица Андонова 
-170 бр.

 
От  разгледаните  845броя  дела  по  ДОПК  и  ЗМ  през  периода  са 

свършени 575бр. дела или 68% от  делата.
 От разгледаните 1012бр. дела по ЗУТ и ЗКИР свършени са 507 дела 

или 50% от делата.
От разгледаните 430 частни административни дела са свършени  422, 

което представлява 98% от делата.
 От разгледаните 174 дела по исковите производства са приключили 

134 броя дела, което представлява 77% от делата.
 От разгледаните 859бр. касационни дела са свършени 821 бр. дела, 

което представлява 96% от делата.
 Разгледаните други административни дела през периода са 387бр. 

като свършени от тях са 269бр., което представлява 70% от делата.
 От разгледаните дела по ЗСПЗЗ  429бр. дела са свършени общо 302 

дела, което представлява 70% от делата.
         Средно месечно съдиите са свършили 268 дела, а всеки съдия е 
приключил средно по 10 дела месечно.

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008

11



СВЪРШЕНИ ДЕЛА 2007 г. 2008 г.
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 1465 2397
КАСАЦИОННИ ДЕЛА 445 821
ОБЩО ДЕЛА 1910 3218
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Свършени дела по отделения 2008
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                                  РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА:
      
       За отчетния период в съда са решени по същество общо 2257 броя 
дела,  което  представлява  70%  от  общо  свършените  през  периода  дела. 
Прекратени са общо 961 дела, които са 30% от свършените дела
      Най-голям брой решени по същество са касационните дела които са 
762бр.По  ДОПК  и  ЗМ са  решени  общо  427  броя  дела.По  същество  са 
решени 354 броя частни административни дела.По ЗУТ и ЗКИР броя на 
решените дела по същество е 210.По ЗСПЗЗ са решени 181бр. дела , по 
КСО и ЗСП-36бр.ЗДСЛ. и ЗМВР -51бр. дела, по ЗДС, ЗОС и ЗМСМА са 
решени по същество 31 бр. дела.Исковите производства по АПК, решени 
по същество са 45бр. и други административни дела през периода, решени 
по същество са 158 бр. дела.Решени по същество са и два броя дела по 
чл.304 от АПК.
     
                     СВЪРШЕНИ ДЕЛА,РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК 
 

Свършените  в  срок  до  три  месеца  дела  през  отчетния  период  са 
1949бр., а над три месеца – 1269. Свършените първоинстанционни дела в 
срок  до  три  месеца  са  1360,  което  представлява  70%,  а  свършените 
касационни  дела  до  три  месеца  –  са  589,  което  представлява  72%  от 
свършените касационни дела . В срок до три месеца са приключили 70% от 
делата  по  искови  производства,които  са  96бр.По ЗДС,  ЗОС,  ЗМСМА  и 
ЗАА са свършени-41 дела или  56% от делата в тримесечен срок. По КСО и 
Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008
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ЗСП-14бр.  дела  или 31% от  свършените дела,  37  бр.  дела  или  51% от 
делата по  ЗДСл, ЗМВР, и ЗОВС са приключили в тримесечен срок, по 
ДОПК  и  ЗМ  в  тримесечен  срок  са  свършени  общо  238бр.  дела,  което 
представлява 41% от свършените дела по ДОПК и ЗМ.Свършените дела по 
ЗУТ в тримесечен срок са 294 бр. или 58% от общо свършените дела по 
ЗУТ..Частните административни дела приключили в тримесечен срок са 
общо  422,  което  представлява  100%  от  свършените  частни 
административни  дела.От  делата  по  чл.304  АПК  всички  4бр.  са 
приключени в 3 месечен срок.

       НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД  

От разгледаните в съда през отчетния период 4434 дела  в края на 
периода са  останали несвършени 1216 дела,  което представлява  27% от 
общо разгледаните дела.Несвършените първоинстанционни дела в края на 
периода  са  1130  бр.дела  и  86  бр.  касационни дела.  В  първо  отделение 
несвършени в края на периода са  422 бр.дела, във второ отделение този 
брой е 365дела и в трето  отделение останали несвършени са 429 броя дела.

В сравнение с отчетен период 2007г. когато броя на несвършените 
дела е бил 1001бр. дела е налице увеличение на броя на несвършените дела 
с  215бр.,  което не  е  толкова  съществено  предвид на това,  че  през  този 
отчетен период в съда са постъпили с 629 бр. повече дела.Следва да се 
отчете и обстоятелството, че през отчетния период в съда са работили в 
постоянен състав 27 съдии, докато през предходен отчетен период 2007г. 
този брой е бил 34 съдии, което налага извода, че съдиите са работили през 
отчетния период с по-голяма натовареност.      
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2008г. ОБЖАЛВАНИ 
АКТОВЕ

Общо за отчетния период  броя на върнатите обжалвани дела в съда 
по които е било постановено решение са 478бр.От тях изцяло оставени в 
сила са общо 350 броя съдебни актове или 73,3% от всички  проверени 
такива.Отменени  изцяло  са  общо  91бр.решения,  поради  наличие  на 
касационните основания по чл.209, т.3 от АПК.Решенията по 6 бр. дела са 
обезсилени  изцяло.Решенията  по  14бр.  дела  са  частично  отменени  или 
обезсилени в хипотезата на чл.209, т.3 от АПК. 16 бр. съдебни решения са 
отменени  изцяло,  извън  хипотезата  на  чл.209,  т.3  от  АПК.Един  брой 
решение е обезсилено, поради оттегляне на жалбата пред ВАС на РБ. 

Общо за отчетния период  броя на върнатите обжалвани дела в съда, 
по  които  е  било  постановено  определение   са  345бр.От  тях  изцяло 
оставени в сила са общо 226 определения  или 65,5 % от всички  върнати 
дела.Отменени  изцяло  са  общо  113бр.определения,  поради  наличие  на 
касационните основания по чл.209, т.3 от АПК.За процесния период няма 
обезсилени изцяло определения или обявени за нищожни.Определенията 
по 3бр. дела са частично отменени или обезсилени в хипотезата на чл.209, 
т.3  от  АПК.4  бр.  съдебни  определения  са  отменени  изцяло,  извън 
хипотезата на чл.209, т.3 от АПК. 

 ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА ПО 
ОТДЕЛЕНИЯ

  ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ .

Първо  отделение  на  Административен  съд  гр.Варна  разглежда 
данъчни,  митнически  дела,  касационни  дела  от  наказателно-
административен  характер,  дела  по  чл.75  от  ДОПК,  частни 
административни  дела  с  предмет:спиране  изпълнението  на 
административни актове по ЗУТ и от средата на отчетния период дела по 
параграф 4 от ЗСПЗЗ.
      
                               СЪСТАВ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ:  
      

През  отчетната   2008г.  за  периода  01.01.2008г.  до  31.12.2008г.  в 
първо  отделение  са  работили  10  съдии,  както  следва:Андрей  Вичев, 
Веселина  Чолакова,  Дарина  Рачева,  Йова  Проданова,  Ивелина  Янева, 
Ивета  Пекова,  Искрена  Димитрова,  Кънчо  Ицков,  Марияна  Ширванян, 
както и заместник председателя  и   ръководител   на  отделението  Тинка 
Косева.  Двама   от
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съдиите не са работили  за целия отчетен период, като съдия Андрей Вичев 
е работил в отделението до 30.07.2008г., след която дата е освободен като 
съдия от ВСС ,  а съдия Кънчо Ицков  е работил до  26.11.2008г., от която 
дата също е освободен от ВСС.Последния е бил в продължителен отпуск 
по болест в размер на общо 73 работни дни през целия отчетен период.Със 
заповед №1323/18.09.2008г. на Председателя на ВАС на РБ за участие в 
съдебни заседания на Административен съд Варна е командирована съдия 
Красимира Желева от Административен съд Добрич, която е поела състава 
на съдия  Кънчо Ицков,  считано от 01.10.2008г.,  който  от тази дата  до 
освобождаването му от ВСС, считано от 26.11.2008г.  е бил в отпуск по 
болест.До края на  отчетния период отделението е  работило в състав  от 
девет съдии.
     
   НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА  ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД: 
      

Останалите несвършени дела в отделението в началото на отчетния 
период са общо 317 броя от които по ДОПК и ЗМ са 263бр.,   47 броя 
касационни  от  наказателно-административен  характер  дела,  3  частни 
административни дела и 3 други  административни дела.Разпределени по 
съдии  несвършените  дела  са  както  следва:Андрей  Вичев  32  броя  дела, 
Веселина Чолакова-32броя, Дарина Рачева-33броя, Ивелина Янева 37 броя, 
Ивета  Пекова-30броя,  Искрена  Димитрова-26  броя,  Йова  Проданова-26 
броя, Красимира Желева-2броя,Кънчо Ицков-24 броя, Марияна Ширванян-
34броя и Тинка Косева-41брой.

                  ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД: 
     

През отчетния период в отделението са постъпили общо 1071 брой 
дела/или 31% от общо постъпилите дела в целия съд/ от които  574 броя 
първоинстанционни дела по ДОПК и ЗМ, 139 броя дела по ЗСПЗЗ,  227 
броя  наказателни  от  административен  характер  дела,  4  броя  други 
касационни  дела,  113  броя  частни  административни  дела  по  чл.75  от 
ДОПК и спирания по ЗУТ , 10 броя други административни дела, 2 бр.дела 
по чл.304 АПК, 1 дело по исково производство по АПК, както и 1бр. по 
ЗМВР.

В  сравнение  с  отчетен  период  2007г./макар  и  по  кратък  от 
01.03.2007г. до 31.12.2007г./,  когато в отделението са постъпили общо 746 
броя дела през този отчетен период е налице увеличение на постъпилите 
дела с  325 броя или с  30% в  сравнение с  2007г.Увеличен е  и броят  на 
постъпилите дела по ДОПК и ЗМ  със 100бр. от 474 през 2007г. на 574 
броя през 2008г.Тенденцията е към увеличение и на броя на касационните 
от наказателно-административен характер дела от 153 бр. през 2007г. на 
227 бр. през 2008г. или със 74 дела.   
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Постъпленията на делата през периода по съдии са както следва:
Андрей Вичев-35броя дела;Веселина Чолакова-137 броя дела;Дарина 

Рачева-113  броя  дела;Ивелина  Янева-124броя  дела;Ивета  Пекова-114 
броя;Искрена Димитрова-121броя;  Йова Проданова-126 броя,  Красимира 
Желева-73 броя,  Кънчо Ицков-44 броя,  Марияна Ширванян -130 броя и 
Тинка Косева-54броя.  

Постъпленията  на  делата  между  съдиите  са  равномерни  през 
отчетния  период   с  изключение  на  съдиите  които  не  са  работили  през 
целия отчетен период:Андрей Вичев, Кънчо Ицков и Красимира Желева и 
Зам.Председателя и и.д.Председател Тинка Косева на която се разпределят 
на 50% в сравнение с останалите съдии  и са средно  по 107 броя дела, 
който брой е увеличен с почти 50% в сравнение с 2007г., когато средния 
брой е бил около 57 дела на съдия.Средно в отделението са постъпили по 
57 броя дела по ДОПК и ЗМ и  по  16 броя дела на съдия по ЗСПЗЗ са 
постъпили  в  отделението,  което  през  миналия  отчетен  период  не  е 
разглеждало дела по ЗСПЗЗ.Средно на съдия в отделението за периода са 
постъпили по 22 броя  КНАХД, които са  с  по 4  броя  повече  от  2007г., 
когато постъпленията са били по 18 КНАХД.

Средно месечно постъпления на един  съдия са около 10,5  броя дела, 
като е налице увеличение в сравнение с миналия отчетен период, когато 
този брой е бил средно 7,5 дела.

                    РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:   
        

Разгледаните дела през отчетния период са общо 1388 броя дела от 
които 837 броя дела по ДОПК и ЗМ .В сравнение с отчетен период 2007г., 
когато  са  разгледани  574  броя  данъчни   и  митнически  дела  е  налице 
увеличение  на  разгледаните  данъчни  и  митнически  дела  с 
31,4%.Разгледани са и 140 дела по ЗСПЗЗ, 116 бр.частни административни 
дела по ДОПК и ЗУТ.През отчетния период са разгледани също 274 броя 
касационни от наказателно-административен характер дела,  4броя други 
касационни дела;13бр.други административни дела;2 дела по чл.304 АПК, 
1 бр.иск по АПК и 1бр. по ЗМВР.

Сравнени с  отчетен период 2007г.броят  на разгледаните  дела през 
2008г.е нараснал значително, като през 2007г. са разгледани 737 броя дела 
общо,  а  през  2008г.  този  брой  е   1388броя.  или  разгледаните  дела  са 
нараснали с 651бр.Броят на разгледаните през 2008г. дела е нараснал със 
46,9  %  в  сравнение  с  тези  през  2007г./макар  и  по  кратък 
период/.Тенденцията е към нарастване броя на разгледаните данъчни дела 
и  митнически от  474 броя  през  2007г.  на  837 броя  през  2008г.  като са 
разгледани почти двойно повече дела по ДОПК и ЗМ.    
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По съдии разпределението на разгледаните дела е както следва:
Съдия Андрей Вичев-67 броя дела от които 40 броя по ДОПК и ЗМ, 

9 броя частни дела и 18 броя КНАХД.
Съдия Веселина Чолакова е разгледала 169 броя дела от които 103 

броя по ДОПК и ЗМ;18 броя по ЗСПЗЗ, 16 броя частни административни 
дела и 32 броя КНАХД.

Съдия Дарина Рачева е разгледала 146 броя дела от които 87 броя по 
ДОПК и ЗМ;17 броя по ЗСПЗЗ; 12 броя частни адм.дела и 30 броя КНАХД.

Съдия Ивелина Янева е разгледала през периода 161 броя дела от 
които 101 бр. по ДОПК и ЗМ, 18 броя по ЗСПЗЗ;, 1бр. друго адм.дело;7 бр. 
частни административни дела и 34 броя КНАХД.

Съдия  Ивета  Пекова  е  разгледала  144  броя  дела  през  периода  от 
които 87 броя по ДОПК и ЗМ;17 бр. по ЗСПЗЗ;13 броя частни адм.дела;27 
броя КНАХД.

Съдия Искрена Димитрова е разгледала 147 броя дела от които 89 бр. 
по ДОПК и ЗМ;14 броя по ЗСПЗЗ;2бр. други административни дела;12 бр. 
частни адм.дела и 30 бр. КНАХД.

Съдия Йова Проданова е разгледала 152 броя дела от които 93бр. по 
ДОПК и ЗМ;20 бр. по ЗСПЗЗ, 1бр. по ЗМВР, 10 броя частни адм.дела; и 28 
броя касационни дела от които 27 броя КНАХД.

Съдия Красимира Желева е разгледала 75 броя дела от които 47 по 
ДОПК и ЗМ;11 бр. по ЗСПЗЗ;1бр. друго адм.дело;3бр. частни адм.дела; и 
13бр.КНАХД.

Съдия Кънчо Ицков е разгледал 68 бр. дела от които 36 бр. по ДОПК 
и  ЗМ;7  бр.  по  ЗСПЗЗ;,1бр.  друго  адм.дело;9  бр.  частни  адм.дела;15  бр. 
КНАХД.

Съдия Марияна Ширванян е разгледала общо 164 броя от които 90 
бр. по ДОПК и ЗМ;18бр.по ЗСПЗЗ; 1бр. иск по АПК;2бр. дела по чл.304 
АПК;4бр.други адм.дела;14бр. частни адм.дела;3 броя касационни дела и 
32броя КНАХД.

Съдия Тинка Косева е разгледала общо 95 броя дела от които 64 броя 
по  ДОПК  и  Зм;4  бр.  други  адм.дела;11  бр.  частни  адм.дела  и  16  броя 
КНАХД.

Най  голям  брой  дела  в  отделението  е  разгледала  съдия  Веселина 
Чолакава-164 броя, а най-малък брой съдиите които не са работили през 
целия отчетен период и Зам.Председателя и и.д.Председател.  
        
                                  ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА: 
    

От  разгледаните  през  периода  1388  дела  в  първо  отделение  са 
свършени общо 966 броя дела от които 569 бр. по ДОПК и ЗМ , 17 бр. дела 
по ЗСПЗЗ, 1бр. по ЗМВР, 1 бр. иск по АПК, 12 бр. други  административни 
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дела,  115 броя  частни  административни дела  от  разгледани  116бр.,  245 
броя  КНАХД  от   разгледани  274бр.  и  4  бр.  други  касационни  дела.В 
процентно  изражение  са  свършени  общо  69,6%  от  разгледаните  през 
отчетния  период  данъчни  и  митнически  дела,  като  през  предходния 
отчетен период 2007г. този процент е  бил 59,5% .Свършените частните 
административни  дела  са  100%.От  разгледаните  касационни  от 
наказателно-административен характер дела са свършени 89% , като през 
2007г.  са  били  83,37%  свършените  КНАХД,   които  показатели  са 
основание за много добра оценка на работата на съдиите в отделението и 
увеличаване броя на  свършените  дела  в сравнение с  предходен  отчетен 
период 2007г. 

В сравнение с отчетен период 2007г. когато са свършени общо 477 
броя дела от които 232 по ДОПК и ЗМ и 127 касационни и 118 частни 
административни дела  през  този  отчетен  период  са  свършени 966  броя 
дела или с 499 дела повече от 2007г.  което е показател за много добра 
работа  в  отделение  и  тенденция  за  нарастване  почти  двойно  броя  на 
свършените  дела  в  отделението.В  процентно  изражение  броят  на 
свършените дела през 2008г. е нараснал с 51,6% в сравнение с 2007г.  
     По съдии свършените дела разпределени са както следва:
   Съдия Вичев-67 броя., който е работил до 30.07.2008г.
   Съдия Чолакова-108 броя дела.
   Съдия Рачева-95 броя дела.
   Съдия Янева-103 броя дела.
   Съдия Пекова-108 броя дела.
   Съдия Димитрова-106 броя дела.
   Съдия Проданова-94 броя дела.
   Съдия Желева-31бр. дела, като командирована от 01.10.2008г.
   Съдия Ицков-49 броя дела, считано до 26.11.2008г.
   Съдия Ширванян -123 броя дела.
   Съдия Косева -82 броя дела.

Най-много дела през периода е свършила съдия Марияна Ширванян-
123 броя.Средно за отчетния период един съдия  е свършил 87, 8 дела, а 
средно месечно този брой е 7,3 броя дела на един съдия.                    

В сравнение с отчетен период 2007г. когато един съдия е свършил 
средно по 50 бр. дела през 2008г. този брой е средно 87,8 дела на съдия, 
което е добра тенденция за нарастване броя на свършените дела от съдиите 
в отделението.

Броят  на  свършените  в  отделението  дела  -966  през  периода, 
представлява  90,2% от броя на постъпилите  дела  през  периода,  което е 
много добър показател за работата в отделението. 
          

      
Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008

19



                          РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО:       
    

От свършените през периода 966 броя дела решени по същество са 
общо  759  броя  дела  от  които  422  бр.  дела  по  ДОПК  и  ЗМ,  219  броя 
КНАХД, 4 броя други касационни дела, 102 броя частни административни 
дела по ДПОК и ЗУТ , 10 броя други административни дела и два броя 
дела  по  чл.304  от  АПК.Най-голям  брой  съдебни  актове  по  същество  е 
постановила  съдия  Марияна  Ширванян-97  на  брой.Най  –малко  е 
постановила съдия Йова Проданова-72бр. и съдиите които не са работили в 
съда през целия отчетен период:съдия Вичев-42 броя;  съдия Желева -23 
броя и съдия Ицков-43 броя. 

Прекратени през отчетния период са общо 207 броя дела от които 
147 броя по ДОПК и ЗМ, 17 броя по ЗСПЗЗ, 1бр. по ЗМВР , 1бр. иск по 
АПК, 2бр. други административни дела , 13броя частни административни 
дела и 26 броя КНАХД.
                
                      РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ДЕЛА:
 

От свършените през периода 966 броя дела, разгледани в 3 месечен 
срок са общо 525 броя дела от които 234 броя дела по ДОПК и ЗМ, 14 броя 
по ЗСПЗЗ,1бр. по ЗМВР, 1бр.иск по АПК, 2броя дела по чл.304 АПК, 6 
броя други административни дела и 115бр. частни административни дела, 
148 броя КНАХД и 4 броя други касационни дела.Най-голям брой дела, 
разгледани в три месечен срок има съдия Марияна Ширванян-71 бр., а най 
малко съдия Тинка Косева-35бр.и съдиите които не са работили през целия 
отчетен период:съдия Вичев-34бр.,  съдия Ицков-25 бр.  и съдия Желева-
11бр.В сравнение с  отчетен период  2007г.,  когато в 3  месечен срок са 
свършени общо 356 броя дела, броят на разгледаните през 2008г. дела в 
този срок е нараснал с 610бр. в проценто отношение тази цифра е  63 % 
което  е  много  добра  тенденция  за  срочно  разглеждане  на  делата  и 
приключването им в кратки тримесечни срокове от съдиите в отделението.
       
             ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ПЕРИОДА:
     

От  разгледаните  през  отчетния  период  1388  броя  дела,  останали 
несвършени дела в края на периода са 422броя  от които 268 броя дела по 
ДОПК и ЗМ, 133 броя по ЗСПЗЗ, 1бр. друго административно дело, 1брой 
частно дело и 29 броя  КНАХД.Процента на несвършените дела в края на 
периода  от  общо  разгледаните  в  отделението  е  30,4%.В  сравнение  с 
отчетен период 2007г.,  когато броят на несвършените дела е бил 317бр. 
през  2008г.  е  увеличен със  около 100бр.С най-голям брой  несвършени 
дела  в  края на периода са  съдиите  Веселина Чолакова-61бр.  и  Ивелина 
Янева и Йова Проданова, съответно по 58 броя несвършени дела.
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       ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА СЛЕД ВТОРО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ:     
       

От разгледаните в открито съдебно заседание, отложени след второ 
съдебно  заседание  са  общо 440   броя  дела.От  касационните  дела  няма 
отложени след второ съдебно заседание.Най-много отложени дела от второ 
съдебно  заседание  имат  съдиите  Кънчо  Ицков-57  бр.  и  съдия  Янева-56 
броя.Най-голям  брой  дела  са  отложени  за  събиране  на  доказателства-
199бр.,  както  и  за  изготвяне  на  експертиза  и  допълнителна  експертиза-
101бр.Общо  48  броя  дела  са  отложени  за  несвоевременно  направени 
доказателствени  искания  и  назначаване  на  експертизи  с  приложение  на 
санкцията по чл.65 от ГПК/отм./ Съдиите  Вичев, Чолакова и Ширванян 
не са приложили разпоредбата на чл.65 от ГПК вр. с чл.144 от АПК нито 
веднъж  при отлагане на делата, а съдия Янева е наложила  9 санкции по 
чл.65 от ГПК за отлагане от второ съдебно заседание на делата.  

Анализа  на  причините  за  отлагане   на  делата  след второ съдебно 
заседание показва наличие на две групи причини:

Първата група:това са обективни причини, касаещи нови искания по 
доказателствата, както следва:

- за  събиране  на  доказателства  и  назначаване  на  тройна  или 
допълнителна ССЕ и СТЕ.

- неизготвяне на заключение на експертизата от страна на вещите 
лица.

- неизготвени  ССЕ с молби от вещите лица, поради недостатъчен 
срок за изготвяне на заключението или невъзможност за откриване 
на счетоводната документация.

- Молба за отлагане с приложен болничен лист от жалбоподателя.
Следва  да  се  отбележи  като   положителна  оценка  за  работата  в 

отделението  малкият  брой  отложени  дела-2бр.  поради  нередовно 
призоваване на страните,  което от своя страна сочи на много добра работа 
на административния персонал:деловодители, секретари , включително и 
призовкари, както и доброто взаимодействие  със съдиите.Не е голям броят 
на отложените дела през периода и по молби на адвокати и страни, което 
говори за стриктно спазване от съдиите на разпоредбата на чл.139 от АПК, 
респ. чл.107, ал.2 от ГПК./отм./

В  обобщение  следва  да  се  отбележи  че  обективните  причини  за 
отлагане на делата от второ съдебно заседание са идентични с причините 
за 2007г., поради което следва да се обърне внимание на съдиите, относно 
указанията  до  страните  за  събиране  на  доказателствата  своевременно, 
както и попълване на административните преписки от административния 
орган.     

Втората група причини:са субективни причини за отлагане на делата: 
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- неподготвяне на делото за съдебно заседание от докладчика и оттам 
допускане  на  относими  доказателства  едва  във  второ  съдебно 
заседание.  

Като отрицателен показател за работата в отделението следва да се 
посочи   големия  брой  отложени  дела  за  събиране  на  доказателства  и 
изготвяне  на  експертизи  като  следва  да  се  работи  и  в  насока  относно 
дисциплиниране на вещите лица за изготвяне на заключения в законовите 
срокове,  както  и  на  страните  относно  попълване  на  делото  с  относими 
доказателства още в първото по делото заседание.

В обобщение може да се отбележи, че делата се насрочват в кратки 
срокове от постъпването им и се разглеждат в срокове до 3 месеца.
        
              ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: 
      

От върнатите  и обжалвани 243 броя решения пред ВАС на РБ са 
потвърдени  175  броя  съдебни  решения,  което  прави  72%  от  върнатите 
обжалвани съдебни решения,  а от върнатите и обжалвани 73 определения 
са  потвърдени  31бр.,  което  представлява  42  %  от  обжалваните 
определения.Отменени  са  общо  68  съдебни  решения  и  42бр. 
определения.С  най-голям  брой  потвърдени  решения  в  отделението  са 
съдиите:Веселина Чолакова-22бр. и съдиите Пекова,  Рачева и Косева по 
21бр.потвърдени  решения.С  най-голям  брой  потвърдени  определения  е 
съдия Искрена Димитрова-9бр.

Най-голям  брой  отменени  решения  в  отделението  имат 
съдиите:Марияна  Ширванян-14бр.  и  съдия  Вичев-12бр.  Най-малко 
отменени решения имат съдиите:Чолакова-3бр. и съдия Косева-4бр.

Най-голям брой отменени определения има съдия Ивелина Янева-8 
броя и съдия Ицков-6 бр.

Високия  процент  на  потвърдените  съдебни  актове  през  периода  е 
основание за много добра оценка на  работа на съдиите в отделението и 
задълбочено  проучване  на  делата,  както  и  постановяване  на 
законосъобразни и обосновани съдебни актове. 

От отменените решения и определения в отделението на-голям брой 
са отменени поради наличие на касационните основания по чл.209, т.3 от 
АПК  и  по  конкретно:неправилност  поради  нарушение  на  материалния 
закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила:46 броя 
решения и 40 броя определения.По малък е броят на частично отменените 
и  обезсилени  решения  на  основанията  по  чл.209,  т.3  от  АПК:поради 
нарушение на материалния и  процесуалния закон-10бр. решения и 1 брой 
определение.11 броя съдебни решения са отменени изцяло на основания, 
извън  тези  по  чл.209,  т.3  от  АПК  и  по-конкретно  поради  невиновно 
поведение  на  съда,  поради  представяне  на  нови  доказателства  във 
въззивната инстанция.Броят на отменените определения на това основание 
е 1бр.   
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                                         ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

В  заключение  следва  да  се  отбележи,  че  натовареността  в 
отделението е нормална, което от своя страна е  една  възможност за по 
задълбочено и подробно проучване на делото от съдията-докладчик преди 
съдебно заседание.Нормалната натовареност на съдиите в отделението е 
изискване  за  по-бързо  приключване  на  делата  и  основание  за  по-малко 
отложени дела, особено след второ съдебно заседание.

През  отчетния  период  в  отделението  са  провеждани  ежемесечни 
срещи на съдиите на които са обсъждани всички възникнали проблеми, 
включително и съдебната практика, както на отделението, така и на ВАС 
на РБ.

Като  препоръки  за  подобряване  качеството  на  работата  в 
отделението,следва  да  се  посочат:  по  добра  подготовка  на  делата  за 
съдебно  заседание  от  докладчика,  допускането  на  всички  доказателства 
още  в  първото  съдебно  заседание  и  по  изключение  във  второ  съдебно 
заседание   и  по-често  прилагане  на  санкции  при  несвоевременни 
доказателствени  искания  на  страните  с  оглед  дисциплиниране  на 
страните.Своевременно назначаване на искани още с жалбата експертизи и 
дисциплиниране  на  вещите  лице  за  представяне  на  заключение  в 
законовите  срокове.Задължителни  указания  от  съдиите  до 
административните органи  за своевременно комплектоване и попълване 
на  административните  преписки.Посещение  на  семинари  и  обучения  на 
съдиите както по прилагане на материалните така и процесуалните закони, 
както и организиране  срещи между съдиите в отделението за обсъждане 
практиката в самото отделение , така и тази на ВАС на РБ. 
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                                 ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ 

Още със създаването на административните съдилища в Република 
България  и  започване  на  тяхната  работа  считано  от  01.03.2007г.,  в 
Административен  съд  -  Варна  бяха  обособени  три  специализирани 
отделения. Във второ отделение се разпределят и разглеждат основно дела 
по Закона за устройство на територията,  Закона за кадастъра и имотния 
регистър и във връзка с наложени дисциплинарни наказания по ЗДСл и 
ЗМВР, както и такива от частен характер за допускане на предварително 
изпълнение, спиране изпълнението на административни актове по ЗУТ и за 
разкриване  на  данъчна  и  осигурителна  информация  по чл.75  от  ДОПК. 
Считано от м.септември в отделението се разпределят и дела по ЗСПЗЗ 
образувани  по  жалби  срещу  заповеди  на  Областния  управител  на 
Варненска област за одобряване плановете на новообразуваните имоти в 
различи местности на гр.Варна.
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                        КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През отчетния период 01.01.-31.12.2008г. в отделението са работили 
без промяна десет съдии: Даниела Недева – ХІІ-ти състав, Диана Желева – 
ХІІІ-ти състав, Евелина Попова – ХV-ти състав, Ирена Обретенова – VІІ-
ми състав, Красимир Кипров – ХVІ-ти състав, Мария Иванова – ХVІІ-ти 
състав,  Марияна Бахчеван – ХІХ-ти състав,  Миглена Николова – ХХ-ти 
състав,  Янка  Ганчева  –  ХХІІ-ри  състав  и  Заместник  председателя  и 
ръководител  на  отделението  Мария  Йотова  –  ХVІІІ-ти  състав.  Съдия 
Евгения Баева – ХІV-ти състав, през целия отчетен период е била в отпуск 
по  майчинство,  като  делата  на  нейния  състав  са  преразпределени  и  са 
разгледани от останалите съдии в отделението.

През годината в отделението като деловодители са работили: Нина 
Йорданова, Невяна Добрева, Тодорка Маркишка, Весела Добрева,  Пенка 
Милева, Юлияна Николова и Пепа Манолова, като през м.юни е назначена 
Валентина Чайкова, а през м.ноември на тази длъжност е преназначена и 
Деяна Чолакова. В края на отчетния период всеки деловодител работи с по 
един съдия, което дава възможност за по-добра организация на работа на 
всеки един състав.

Секретарите  в  отделението  са  били в  постоянен  състав:  Ангелина 
Георгиева,  Румела  Михайлова,  Оля  Йорданова,  Виржиния  Миланова  и 
Теодора Чавдарова, като всеки от тях е работил с по два съдебни състава.

Този щат на съдебните служители и съотношението със съдийския 
състав дава възможност за равномерна натовареност на служителите и за 
срочно  изпълнение  на  служебните  им  задължения.  Стремежът  на 
ръководството,  при  разпределянето  им  в  съответните  състави,  беше 
оптимизиране  на  работата  на  всеки  от  тях,  като  се  съобразят 
индивидуалните  изисквания  на  съдиите  и  характеровите  особености  и 
трудовите способности на служителите.  

          ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 
2008  ГОДИНА И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИЯ
                                                 ПЕРИОД

                                  ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

През отчетния период в отделението са постъпили общо 1058 дела /
или 31 % от постъпленията на съда/, от които:
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-  664 първоинстанционни -  463 бр.  по  ЗУТ и ЗКИР,  156  бр.  по 
ЗСПЗЗ, 9 бр. по ЗДСл и ЗМВР и 35 бр. – други административни дела – 
такива по реституцинните закони, искове по АПК и дела по чл.304 АПК. 
Следва да се има предвид обстоятелството, че делата по ЗСПЗЗ, които са 
образувани  по  жалби  срещу  заповеди  на  Областния  управител  за 
одобряване  на  ПНИ са  водени  в  сведението  на  съда  с  подкод  310  и  в 
общото сведение са дадени като обща бройка с тези по ЗУТ и ЗКИР – код 
300, поради което тези две категории дела в годишното сведение са дадени 
като обща бройка за отделението – 619 бр.; 

-  121 частни административни дела -  такива по чл.75 от ДОПК, 
чл.60, 166 и 167 от АПК;

- 270 касационни дела, от които 265 бр.  КНАХ дела и 5 бр. други 
касационни.

Делата се разпределят от Председателя на съда чрез използване на 
софтуерна програма на принципа на случайния подбор и постъпленията в 
отделението са равномерни, като средномесечно на съдия са постъпили по 
8.8 дела, а за отчетния период са както следва: Недева – 116 дела, Желева – 
107, Попова – 112,  Обретенова – 106, Кипров – 109, Иванова – 107, Йотова 
– 78,  Бахчеван – 110,  Николова – 101 и Ганчева – 112.  При извършена 
проверка от ръководителя на отделението се установи, че разпределените 
на съдиите дела са еднакви по тежест с оглед техния предмет и страни.

През предходния отчетен период 01.03.-31.12.2007г. в отделението са 
били постъпили общо 707 дела /25 % от постъпленията на съда/, от които 
538  първоинстанционни,  152  частен  характер  и  167   КНАХ дела.  Като 
средното месечно постъпление на съдия е било 6.5 дела.

При сравнителен анализ на тези показатели се установява,  че през 
2008г.  постъплението  на  делата  се  е  увеличило  с  близо  33  %,  респ.  и 
натоварването  на  всеки  съдия.  Увеличението  е  основно  при 
първоинстанционните дела – с 126 бр. повече и КНАХД – 103 бр. повече. 
Следва обаче да се отчете и обстоятелството, че предходния период е по-
кратък  –  10м.,  предвид  създаването  и  започване  работата  на  съда  от 
01.03.2007г.

 
                    РАЗГЛЕДАНИ  И СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

В Административен съд – Варна съдиите заседават по предварително 
изготвен  и  обявен  график.  По  първоинстанционните  дела  заседават 
еднолично,  а  по  КДНАХ -  в  състав  от  трима съдии,  като са  обособени 
постоянни касационни състави – общо девет за съда.   

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008

26



Общия брой на разгледаните в отделението дела е 1 251 бр. – 1 058 
бр. новообразувани и 193 бр. останали несвършени от предходния период. 
От тях 834 първоинстанционни,  296 касационни и 121 частен характер. 
Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 125 дела.  

Съобразно  водената  в  съда  статистика,  от  разгледаните  в  открито 
съдебно заседание дела,  отложени от второ съдебно заседание са общо 
277 дела.  Причините  за  това  са  както следва:  допусната  СТЕ –  36 бр.; 
поставени  допълнителни задачи  на  вещите  лица  и  изготвяне  на  тройни 
експертизи – 42 бр.; поради неизготвена експертиза и неявяване на вещото 
лице в с.з. – 114 бр.; за конституиране на нови страни – 4 бр.; за събиране 
на  допълнителни  доказателства  67;  по  искане  на  страната  поради 
заболяване и др.причини – 6 бр.;  поради нередовно призоваване - 1 бр.; 
останалите 7 бр. – по други причини - искания за спиране, засекретяване на 
дело, късно внесен депозит и др. От анализа на горните данни е видно, че 
са преодолени трудностите във връзка с призоваването на страните, което 
е един много добър показател с оглед и големия брой заинтересовани лица 
по делата разглеждани в отделението. Видно е, че основната причина за 
отлагане на делата от второ заседание – 40 % от общия брой, е поради 
несвоевременно  изготвяне  на  заключенията,  неявяване  на  вещите  лица, 
или  изготвяне  на  непълни  експертизи.  Особени  затруднения  съдиите  в 
отделението изпитват в случаите когато трябва да се използват специални 
знания на вещи лица - архитекти, тъй като в одобрения за съдебния район 
списък на вещите лица липсват такива специалисти. 

Втората  основна  причина  за  отлагането  след  второ  съдебно 
заседание  са  исканията  на  страните  за  събиране  на  допълнителни 
доказателства. По 29 бр. от делата заведени при действието на ГПК /отм./ е 
приложена санкцията на чл.65 от кодекса, но за съжаление нито в АПК, 
нито в новия ГПК е предвидена възможност за санкциониране на страните 
в административното производство за несвоевременно искане за събиране 
на нови доказателства.

Съгласно сведението на съда, с най-много отложени дела от второ 
заседание са съдия Недева – 51 бр. и съдия Николова – 44 бр. Най-малко – 
съдия Йотова 8 бр. Причините за отлагане са свързани най-често с късно 
направени  искания  по  доказателствата,  несвоевременно  изготвяне  на 
експертизите и неявяване на вещите лица, като съдия Николова е наложила 
най-много санкции с цел отстраняване на тези проблеми.

Свършените дела в отделението за отчетния период са общо 886. 
Това са 84 % от постъпилите през годината дела в отделението и респ. 71% 
от всички дела за разглеждане. Съобразно тази статистика средномесечно 
един съдия в отделението е  свършвал по 7.4 дела,  което е  показател за 
неголяма натовареност.
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-От тях 618 бр. са първоинстанционни дела и 268 бр. - касационни.
-От  свършените  първоинстанционните  дела  121  бр.  са  частни 

административни дела. Тази бройка съответства и на постъпилите частни 
дела,  от  което  следва,  че  същите  са  100  %  свършени,  съобразно 
изискванията на закона за бързото им разглеждане и произнасяне.

-Останалите  първоинстанционни,  образувани  по  жалби  срещу 
индивидуални административни актове и искове по АПК са 497 бр. Това са 
75  %  от  образуваните  през  отчетния  период  дела  и  респ.  60  %  от 
разгледаните в отделението дела от този вид.

-Свършените  касационни  дела  –  268  бр.  съставляват  99  %  от 
образуваните  през  периода  и  91  %  от  разгледаните.  Тук  също  прави 
впечатление  големия  процент  на  свършени  дела,  което  се  дължи  на 
характера на самото производство,  обуславящо възможността същото да 
приключи още в първото насрочено съдебно заседание

През  отчетната  2007г.  в  отделението  са  били свършени общо 517 
дела – 73 % от постъпилите такива. От тях 372 са били първоинстанционни 
дела  и  145  касационни.  Средномесечно  един  съдия  в  отделението  е 
свършвал по 5 дела. При сравнителен анализ с данните за отчетния период 
се установява увеличение и по този показател, като свършените през 2008г. 
дела са с 369 бр.  повече от тези през 2007г.  Увеличен е  и процента на 
свършените дела от общо постъпилите, но по този показател все още има 
какво да се желае.  

От свършените през периода 886 бр. дела, решени по същество са 
582 бр. /219 първа инстанция, 259 касационни и 104 частни/ и прекратени с 
определение  са  304  бр.,  /278  първоинстанционни,  9  касационни  и  17 
частни/.  В края на  периода са  останали  несвършени общо 365 дела,  от 
които 28 касационни.

През  отчетния  период  съдиите  са  свършили  дела  както  следва: 
Недева – 86,  от които решени по същество са 54;   Желева – 85 /58 по 
същество/;  Попова  –  97  /64  по  същество/;  Обретенова  –  96  /64  по 
същество/; Кипров – 86 /58 по същество/; М.Иванова – 80 /52 по същество/; 
Йотова – 78 /51 по същество/; Бахчеван – 98 /67 по същество/; Николова – 
87 /52 по същество/ и Ганчева – 93 /62 по същество/. От тази статистика е 
видно,  че  най-много дела  в  отделението са  свършили съдиите  Марияна 
Бахчеван,  Евелина  Попова  и  Ирена  Обретенова,  като  съдия  Бахчеван  е 
постановила най-много актове по същество.
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От общо свършените дела 886 бр., разгледани в тримесечния срок 
са 618 – 70 %. В този срок най-много дела са приключили съдия Николова 
– 77 % и съдия Желева 76 %, а най малко – съдия Иванова – 63 %.

Останалите 268 бр. или 30 % дела са свършени след тримесечния 
срок, което е един твърде висок процент с оглед общата натовареност на 
съдиите.  От друга страна следва да се вземе предвид и обстоятелството, че 
до  30.10.2008г.  целият  съд  беше  обезпечен  само  с  една  съдебна  зала, 
където се провеждаха всички съдебни заседания. Поради това всеки съдия 
в отделението до тази дата е имал възможност да насрочи своето заседания 
средно  един  път  на  месец,  което  препятства  разглеждането  и  срочното 
свършване на всички дела. След преместването на съда в нова сграда от 
01.11.2008г.  този  проблем  е  отстранен,  тъй  като  са  оборудвани  четири 
съдебни зали и всяко отделение има определена такава, в която заседава. 
След този период всеки съдия в отделението заседава средно четири пъти 
месечно, което би следвало да доведе до по-срочно свършване на делата.

В края на отчетния период са останали несвършени общо 365 дела. 
По  съдии,  както  следва:  Недева  –  50;  Желева  –  42;  Попова  –  33; 
Обретенова – 34; Кипров – 41; М.Иванова – 47; Йотова – 19; Бахчеван – 32; 
Николова – 32 и Ганчева -35.  Най-висока е висящността в съставите на 
съдия Недева – 50 бр. и на съдия Иванова – 47 бр. 

В  отделението  за  отчетния  период  няма  постановени  съдебни 
решения след законоустановения едномесечен срок от датата на обявяване 
на делото за приключило, с изключение на две касационни дела на съдия 
Йотова, като в случая се касае за просрочие в рамките на два работни дни.

       РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА 
                             ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ. 

Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение, са 
76. От тях:

-оставени изцяло в сила са 58 решения, което представлява 76 % от 
всички върнати обжалвани дела;

-отменените  изцяло  решения,  поради  наличие  на  касационните 
основания по чл.209 т.3 от АПК са 13

-решенията  по  2  дела  са  частично  отменени  или  обезсилени  в 
хипотезата на чл.209 т.3 от АПК; 

-отменените изцяло извън хипотезите по чл.209 т.3 от АПК са 2; и
-1 решение е обезсилено поради оттегляне на жалбата пред ВАС. 
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Върнатите  обжалвани дела,  по  които  предмет на  проверка  е  било 
постановено от съда определение, са общо 116. От тях:  

-изцяло оставени в сила са 81 определения, т.е. 70 %;
-отменените изцяло определения,  поради наличие на касационните 

основания по чл.209 т.3 от АПК са 34 бр. и
-1 определение е отменено на основание извън хипотезите по чл.209 

т.3 от АПК.

Тези  данни  по  съдии  са  както  следва:  Недева  –  5  решения  и  9 
определения  оставени  в  сила,  3  отменени  определения;  Желева  -  7 
оставени в сила решения, 3 отменени, от които 1 е извън основанията по 
чл.209  т.3  АПК,  8  оставени  в  сила  определения  и  4  отменени;  Баева  2 
решения  и  1  определение  оставени  в  сила  и  1  отменено  определение; 
Попова –  6  оставени в  сила  решения,  2  изцяло  и  1  частично  отменени 
решения, както и 1 извън основанията по чл.209 т.3 АПК, 10 оставени в 
сила  и  едно  отменено  определения;  Обретенова  –  6  оставени  в  сила 
решения  и  1  частично  отменено,  7  оставени  в  сила  определения  и  2 
отменени; Кипров – 3 оставени в сила решения, 2 отменени на основания 
по  чл.209  т.3  от  АПК  и  1  извън  основанията  по  чл.209  т.3  АПК,  14 
оставени  в  сила  и  6  отменени  определения;  Иванова  –  6  решения  и  4 
определения  оставени  в  сила  и  6  определения  отменени;  Йотова  –  9 
оставени  в  сила   3  отменени  решения,  5  потвърдени  и  три  отменени 
определения; Бахчеван – 6 решения и 8 определения оставени в сила и 4 
определения  отменени;  и  Ганчева  –  6  решения  оставени  в  сила  и  1 
отменено, 7 определения оставени в сила и 1 отменено. 

Внимание заслужава факта, че съдиите Недева, Иванова и Бахчеван 
нямат нито едно отменено решение,  а съдия Обретенова има само едно 
частично отменено.

Сравнение с резултатите от 2007г. не може да се направи, доколкото 
тогава тези показатели не са били отчитани. 

При анализ обаче на отменените актове се установява, че само по три 
от  тях  причините  са  свързани  с  допуснати  съществени  процесуални 
нарушения  –  неучастие  на  заинтересована  страна  или  неизясняване  на 
факти  от  значение  за  спорното  право.  Останалите  са  отменени  поради 
неправилно приложение на материалния закон. Това може да се обясни със 
сравнително  младия  съдийски  състав  и  многобройните  приложими 
нормативни актове.  С  оглед  по-добра  подготовка  през  отчетния  период 
съдиите са взели участие в редица семинари организирани от НИП-София 
или от Асоциацията на административните съдилища в България. В тази 
връзка показателен е факта, че отменените през второто шестмесечие на 
годината дела са по-малко от първото такова, което говори за ефекта от 
проведените обучения. 
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       ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В
                                   ОТДЕЛЕНИЕТО 

През годината в отделението периодично са провеждани събирания, 
на  които  ръководителя  е  запознавал  останалите  съдии  с  месечните 
резултати от работата на същите,  както и с практиката на ВАС с оглед 
върнатите  актове  след  касационно  обжалване.  Решавани  са  и  различни 
проблеми свързани с организацията на работа в отделението, например във 
връзка с разпределяне на служителите в различните състави. Решавани са 
различни битови проблеми.  Възникналите в началото на отчетния период 
трудности, които почти изцяло са отстранени, са свързани с определяне 
кръга  на  заинтересованите  лица,  приложението  на  новия  ГПК  в 
административния процес и др. 

С цел преодоляване проблема във връзка с липсата на вещи лица – 
архитекти,  беше  написано  писмо  до  Председателя  на  Камарата  на 
архитектите  в  България  –  Регионална  колегия-Варна,  с  искане  да  бъде 
предоставен списък на лица с пълна проектантска правоспособност, които 
да могат да бъдат назначаване по делата като вещи лица по допуснатите 
СТЕ. В резултат на това, макар и след изтичане на отчетния период, бяха 
посочени  двама  архитекти,  дали  своето  съгласие  и  отговарящи  на 
необходимите изисквания. 

Проведени са срещи и със съдебните служители – деловодители и 
секретари. В резултат на същите е създадена добра организация на работа. 
Новообразуваните  дела  и  постъпилите  документи  по  вече  заведените 
такива се обработват от деловодителите и се докладват своевременно, като 
тези  доклади  се  минават  ежедневно  от  съответните  съдии.  Налице  е 
качествено  и  срочно  изготвяне  на  протоколите  от  проведените  открити 
заседания от секретарите. 

                     ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С цел преодоляване на трудностите по движението на делата, в това 
число  и  намаляване  броя  на  отложените  след  второ  съдебно  заседание 
дела,  следва да се обърне внимание на съдиите още при постъпване на 
делото и неговата подготовка за съдебно заседание, да указват на страните 
и да изискват от същите да посочват всички доказателства, които искат да 
представят и да бъдат събрани в хода на съдебното производство. Следва 
да  се  обръща  внимание  на  вещите  лица  за  срочното  изготвяне  на 
заключенията  по  допуснатите  експертизи,  като  заедно  с  това  при 
насрочването на съдебното заседание  за  изслушване на същото съдиите 
следва  да  съобразяват,  доколкото  е  възможно  и  технологичния  срок 
необходим за неговото изготвяне. 
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В контекста на горното, считам, че може да се направи предложение 
за  промяна  в  АПК,  чрез  въвеждане  на  норма  предвиждаща  санкция  за 
страните  за  несвоевременни  доказателствени  искания,  тъй  като  с  оглед 
служебното начало в административния процес не може да се  приложи 
преклузията на доказателствата регламентирана в ГПК.

В  заключение следва  да  се  подчертае,  че  като  цяло  работата  в 
отделението е добра. Съдиите проявяват отговорност и стремеж за бързо и 
качествено решаване на делата. Работи се и за постигане на необходимия 
синхрон в работата между магистратите и служителите в отделението.
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                                     ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

          І. Състав на отделението

 През  отчетната  2008г.  в  трето  отделение  са  работили  постоянно 
девет съдии: Благовеста Липчева, Борислав Милачков, Гергана Стоянова, 
Десислава Стоева, Кремена Данаилова, Мария Ганева, Ралица Андонова, 
Росица Цветкова и Юлия Бажлекова. Съдия Елена Янакиева е работила до 
09.05.2008г.,  след  което  ползва  отпуск  за  бременност  и  раждане  и 
отглеждане на малко дете. Поради отпуск по болест, бременност и раждане 
и  отглеждане  на  малко  дете  през  2008г.  продължително е  отсъствала  и 
съдия Евгения Иванова – тя е била на работа общо три месеца в различни 
периоди от време до 21.07.2008г., след което и до края на отчетния период 
е  била  в  отпуск.  Съдия  Анелия  Цветкова  е  работила  в  отделението  до 
временното и отстраняване от длъжност на 23.07.2008г. Сравнение с 2007г. 
съставът  на  отделението  е  намалял,  предвид  командироването  и 
последвалото  назначаване  на  съдия  Кремена  Хараланова  във  ВАС  и 
фактическото  отсъствие  на  други  трима  съдии  през  по-голяма  част  от 
отчетния период.  
  

ІІ. Видове дела, разглеждани в трето отделение

През 2008г. между съдиите в трето отделение на Административен 
съд  –  Варна  са  разпределяни  за  разглеждане  всички  дела,  подсъдни  на 
Административен съд – Варна, с две големи групи изключения:  данъчни и 
митнически  дела  и  административни  дела  по  Закона  за  устройство  на 
територията  и  Закона  за  кадастъра  и  имотния  регистър.  Съответно 
разгледаните административни дела са по ЗСПЗЗ, Закона за отговорността 
на  държавата  и  общините  за  вреди,  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация,  Закона  за  държавния  служител,  Закона  за  общинската 
собственост, Закона за държавната собственост, Закона за МВР, Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Кодекса за социално 
осигуряване,  Закона  за  социалното  подпомагане,  Закона  за  защита  от 
дискриминация, Закона за българските документи за самоличност, Закона 
за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и 
множество  др.  В  отделението  се  разглеждат  и  частни  административни 
дела по искания за спиране на изпълнението на административни актове, 
включително и издадените по ЗУТ, частни административни дела по чл. 75 
от  ДОПК,  касационни дела  от  наказателно-административен  характер  и 
касационни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ.
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ІІІ. Движение на делата

1. Постъпили дела
Постъпилите  дела  в  отделението  през  2008г.  са  1304,  което 

представлява 38 % от общото постъпление в съда. В сравнение с 2007г. 
относителният  дял  на  постъпилите  в  трето  отделение  дела  е  намалял  – 
тогава  те  са  били  60  %  от  всички  постъпили  дела.  Като  абсолютна 
стойност  постъпилите  дела  са  с  50  броя  по-малко  от  тези  през  2007г., 
когато  са  постъпили  1354  дела,  което  предвид  намалелия  състав  на 
отделението на практика не е довело до по-слаба натовареност на съдиите. 

Сред постъпилите най - голям е делът на касационните дела, които 
са 287 (22% от постъпилите дела). Непосредствено след тях като брой са 
делата по ЗСПЗЗ – 240 дела  (18,4 %). Следват частните административни 
производства – 191 дела (14,6 %), исковите производства по АПК – 153 
дела (11%). Постъпилите дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗА са общо 71, което 
представлява 5,4% от всички постъпили дела; тези по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС 
са 49бр. - те съставляват 3,7% от всички постъпили дела; разгледаните дела 
по  КСО  и  ЗСП  са  39,  което  е  2,9% от  общия  брой  разгледани  дела  в 
отделението. Делата, които се класифицират като „други” – непопадащи в 
изброените  по–горе  категории,  съставляват  20%  -  техният  брой  е  270. 
Съпоставката на тези данни с данните от 2007г. показва лека тенденция за 
намаляване  на  разглежданите  дела  по  ЗСПЗЗ  в  отделението  като 
относителен  дял,  което  се  дължи  на  обстоятелството,  че  от  втората 
половина  на  2008г.  част  от  делата  по  ЗСПЗЗ  –  тези  по  оспорване  на 
заповедите  на  областния  управител,  с  която  се  одобряват  ПНИ,  се 
разпределят във всички отделения. 
 Постъпленията  на  деветимата  съдии  в  отделението,  които  са 
работили  през  целия  отчетен  период  варират  в  сравнително  широки 
граници от 110 до 177 дела. По съдии те са както следва: 

• 177 на съдия Десислава Стоева   
• 168 на съдия Ралица Андонова 
• 161 дела на съдия Борислав Милачков
• 153 дела на съдия Кремена Данаилова
• 132 дела на съдия Юлия Бажлекова
• 127 дела на съдия Росица Цветкова
• 119 дела на съдия Гергана Стоянова 
• 116 дела на съдия Благовеста Липчева 
• 110 дела на съдия Мария Ганева

В рамките на тези състави средното годишно постъпление е 140,34 
дела или 11,7 дела месечно при средно месечно постъпление за съдия в 
отделението през 2007г. от 10,4 дела.  
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Постъпленията на останалите съдии в отделението са: общо 41 дела, 
от  които  18  дела  на  съдия  Анелия  Цветкова,  16  дела  на  съдия  Елена 
Янакиева и 7 дела на съдия Евгения Иванова. 

Несъразмерното постъпление на дела между съдиите в отделението 
бе констатирано след изготвянето на шестмесечните справки за дейността 
на  съда  през  2008г.  (първата  половина  на  юли  2008г.).  В  резултат  на 
извършената по този повод проверка се установи, че съдиите Благовеста 
Липчева, Гергана Стоянова, Мария Ганева и Юлия Бажлекова, не са били 
включени  в програмата за случайно разпределение на делата с кодовете на 
всички дела, които следва да се разглеждат в отделението. Тези съдии са 
съставът на т. нар. „подотделение по ЗСПЗЗ, КСО и ЗСП”, обособено за 
разглеждане  само на  този  тип  дела  до  22.10.2007г.,  което  сочи,  че  при 
отпадане  на  неговата  обособеност  имената  на  тези  съдии  не  са  били 
включени  в  деловодната  програма  за  кодовете  на  всички  дела, 
разпределяни  в  отделението.  По  разпореждане  на  председателя  на 
Административен съд – Варна тази грешка е поправена.        

2. Разгледани дела
През 2008г. от съдиите в отделението са разгледани общо 1795 дела, 

което с 441 дела повече сравнение с 2007г. През 2008г. най-голям е делът 
на разгледаните дела по ЗСПЗЗ – 513 дела (28,5% от всички разгледани 
дела), следвани от касационните производства – 333 дела (18,5% от всички 
разгледани дела),  частните административни дела – 193 дела (10,7 % от 
всички разгледани дела), исковите производства по АПК – 171 (9,5% от 
всички разгледани дела). Разгледаните делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗА 
са общо 102, което представлява 5,6% от всички разгледани дела; тези по 
ЗДСл,  ЗМВР,  ЗОВС са 72бр.  -  те  съставляват  4% от всички разгледани 
дела; разгледаните дела по КСО и ЗСП са 61, което е 3,3% от общия брой 
разгледани  дела  в  отделението.  Делата,  които  се  класифицират  като 
„други” – непопадащи в изброените по–горе категории, съставляват 19% - 
техният брой е 348. 

Предвид обстоятелството, че на трима от съдиите не са разпределяни 
дела през по-голяма част от отчетния период поради продължителното им 
отсъствие  и  разликата  в  броя  на  постъпилите  дела  между  съдиите, 
посочването на среден брой разгледани дела от съдия в отделението през 
годината – 163 броя, е в известна степен условно, с оглед голямата разлика 
в индивидуалните резултати.

По съдии данните са следните: 
• Десислава Стоева – 222 дела
• Ралица Андонова – 222 дела
• Борислав Милачков – 212 дела
• Кремена Данаилова – 210 дела 
• Юлия Бажлекова – 176 дела
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• Гергана Стоянова – 171 дела
• Росица Цветкова -  170 дела
• Благовеста Липчева – 169 дела
• Мария Ганева – 151 дела
• Елена Янакиева – 37 дела
• Анелия Цветкова – 29 дела
• Евгения Иванова – 26 дела

При разглеждането на делата в открито съдебно заседание има 408 
случая на отлагането им във второ заседание, по съдии както следва: 

• Мария Ганева – 70 сл. 
• Благовеста Липчева – 61 сл. 
• Десислава Стоева – 52 сл. 
• Ралица Андонова – 45 сл.
• Росица Цветкова – 43 сл. 
• Борислав Милачков – 35 сл.
• Юлия Бажлекова – 33 сл.
• Гергана Стоянова – 32 сл.
• Кремена Данаилова – 24 сл.
• Анелия Цветкова – 13 сл.

Най-голям  е  делът  на  отложените  дела  поради  независещи  от 
съдебния състав причини, от които по-характерни са следните:  

• неизпълнение от страна на вещите лица на задълженията им по 
делото:  неизготвяне  на  заключение,  представено  заключение  след 
предвидения едноседмичен срок преди заседанието, неявяване на вещото 
лице за изслушване на заключението – 110.

• назначаване на повторна, допълнителна или тройна експертиза 
по делото – 90.

• нередовно призоваване на страни – 19. 
• замяна на вещо лице – 4.
• невнесен своевременно депозит за допусната експертиза – 4. 
• конституиране на заинтересовани страни – 19.  

Нередовното  призоваване  в  преобладаващата  част  от  случаите  се 
дължи не на пропуск на съдебните служители, а на обективните трудности 
да се открият адресите в някои райони и местностите на гр. Варна, поради 
съществуващата  там лоша инфраструктура и липсата на обозначение на 
улици и номера на имоти. 

Незначително малко дела са отложени по молби на страните  – 6 бр.
Честа причина за отлагане на делата са несвоевременни искания за 

събиране  на  доказателствата  –  129,  което  представлява  една  трета  от 
случаите на отложени дела. По – прецизното изпълнение на задълженията 
на  съда  във  връзка  със  служебното  начало  несъмнено  би  довело  до 
намаляване на тези случаи, затова през 2009г. съдиите следва да положат 
усилия да подобрят работата си в тази насока. 
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3. Свършени дела
Свършените  дела  от  съдиите  в  отделението  са  1366,  което 

представлява  76% от разгледаните дела в отделението и 42 % от всички 
свършени дела  в съда.  От тях 304 са касационни,  а  остатъка  от  1062 – 
първоинстанционни. Броят на свършените дела в отделението е по-голям 
от броя на постъпилите с 4,5%, което се изразява в 62 дела. Този резултат е 
значително  по-добър  от  регистрирания  през  2007г.,  когато  са  свършени 
68% от постъпилите дела. При някои съдии броят на свършените дела е по-
нисък от броя на постъпилите дела, но само при съдия Десислава Стоева 
разликата е по-значителна – 31 дела. 

От  свършените  решени  по  същество  са  общо 916  дела  –  67% от 
свършените в отделението дела, а прекратени са 450 дела – съответно 33 
%. 

От  свършените  дела  59  %  (806  дела)  са  били  разгледани  в 
тримесечен срок. Възможността да се насрочват по две заседания в месец 
за  състав  през  2009г.  би  трябвало  да  доведе  до  подобряване  на  този 
показател. 

От  свършените  в  тримесечен  срок  дела  най-голям  е  делът  на 
касационните дела – 28 % и на частните административни дела – 23 %. 
Съответно 73,4 % от касационните дела приключват в тримесечен срок и 
100%  от  частните  административни  дела,  което  е  закономерно  с  оглед 
спецификите на двете производства. 

Висок  е  процентът  на  исковите  производства  по  АПК,  които  са 
свършени в тримесечен срок – 70% от делата.  От делата по ЗДС, ЗОС, 
ЗМСМА и ЗА 56% приключват в тримесечен срок, от тези по ЗМВР, ЗДСл, 
ЗОВС – 51%, а от т.нар. „други” – 50%. 

Най-бавно е производството по делата по ЗСПЗЗ и по КСО и ЗСП – 
само 31% от тях са свършени в тримесечен срок. При делата по ЗСПЗЗ 
забавянето често се дължи на усложненията в производството, свързани с 
броя на страните, неустановеността на пълния кръг заинтересовани лица, 
респ.  техните  адреси  към  момента  на  постъпване  на  делото  в  съда,  но 
забавянето  на  делата  по КСО и ЗСП не би могло да  бъде  оправдано  с 
подобни обективни фактори.  

По съдии данните за свършените дела са следните:
• Кремена Данаилова: 173 дела (111 решени по същество и 62 

прекратени), което представлява 82% от разгледаните дела, от които 63% в 
тримесечен срок. Делът на решените по същество е 64% от свършените 
дела. 

• Борислав Милачков: 172 дела (108 решени по същество и 64 
прекратени), което представлява 81% от разгледаните дела, от които 63 % 
в тримесечен срок. Делът на решените по същество е 63% от свършените 
дела.
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• Ралица  Андонова:  170  дела  (105  решени  по  същество  и  65 
прекратени), което представлява 77 % от разгледаните дела, от които 62% 
в тримесечен срок. Делът на решените по същество е 62% от свършените 
дела. 

• Десислава  Стоева:  146  дела  (89  решени  по  същество  и  57 
прекратени), което представлява 66% от разгледаните дела, от които 62% в 
тримесечен срок. Делът на решените по същество е 61% от свършените 
дела.

• Росица  Цветкова:  132  дела  (98  решени  по  същество  и  34 
прекратени), което представлява 78% от разгледаните дела, от които 62 % 
в тримесечен срок. Делът на решените по същество е 74% от свършените 
дела.

• Юлия  Бажлекова:  127  дела  (101  решени  по  същество  и  26 
прекратени), което представлява 72% от разгледаните дела, от които 53% в 
тримесечен срок. Делът на решените по същество е 80% от свършените 
дела.

• Благовеста  Липчева:  125 дела  (81 решени по същество и 44 
прекратени), което представлява 74% от разгледаните дела, от които 60 % 
в тримесечен срок. Делът на решените по същество е 65% от свършените 
дела.  

• Гергана  Стоянова:  116  дела  (84  решени  по  същество  и  32 
прекратени), което представлява 68% от разгледаните дела, от които 42% в 
тримесечен срок. Делът на решените по същество е 72% от свършените 
дела.

• Мария  Ганева:  113  дела  (72  решени  по  същество  и  41 
прекратени), което представлява 75% от разгледаните дела, от които 65% в 
тримесечен срок. Делът на решените по същество е 64 % от свършените 
дела.

• Елена  Янакиева:  37  дела  (29  решени  по  същество  и  8 
прекратени), което представлява 100% от разгледаните дела, от които 49% 
в тримесечен срок. Делът на решените по същество е 78% от свършените 
дела. 

• Анелия  Цветкова:  29  дела  (20  решени  по  същество  и  9 
прекратени), което представлява 100% от разгледаните дела, от които 52% 
в  тримесечен  срок.  Делът  на  решените  по  същество  дела  е  69  %  от 
свършените дела. 

• Евгения  Иванова:  26  дела  (18  решени  по  същество  и  8 
прекратени), което представлява 100% от разгледаните дела, от които 46% 
в тримесечен срок. Делът на решените по същество е 69% от свършените 
дела.

Прави  впечатление,  че  съдиите  с  най-много  свършени  дела  като 
абсолютна  стойност  Кремена  Данаилова,  Борислав  Милачков  и  Ралица 
Андонова  са  и  с  най-висок  дял  на  свършените  в  тримесечен срок дела, 
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както и че те имат по-висок от средния за отделението дял на свършените 
от разгледаните през годината дела.
  

4. Останали несвършени дела в края на периода
Общо за отделението в края на 2008г. са останали несвършени 429 

дела,  при  491  несвършени  дела  в  началото  на  отчетния  период,  което 
представлява намаление на несвършените дела сравнение с края на 2007г. 
с 13 %. 

5. Резултати от върнатите през 2008г. обжалвани дела на съдиите 
в трето отделение. 

Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение, са 
159. От тях оставени в сила изцяло са 117 решения, което представлява 
74% от всички върнати обжалвани дела. 

32 решения са  отменени изцяло,  поради наличие на касационните 
основания по чл. 209, т.3 от АПК, 5 са обезсилени. Решенията по две дела 
са частично отменени или обезсилени в хипотезата на чл. 209, т.3 от АПК; 
2 решения са отменени изцяло извън хипотезите по чл. 209, т.3 от АПК, а 
едно  решение  е  обезсилено  поради  оттегляне  на  жалбата  пред  ВАС. 
Резултати на отделението съответстват на средните за съда. 

Върнатите  обжалвани дела,  по  които  предмет на  проверка  е  било 
определение, постановено от съда, са общо 156. От тях изцяло оставени в 
сила са 114 определения, т.е. 73%. 

З9 от определенията са отменени изцяло на основания по чл. 209, т.3 
от АПК, 1 е частично отменено в същата хипотеза,  а  2 са отменени на 
основание различно от тези по чл. 209, т.3 от АПК.

Сравнение с резултатите от 2007г. не може да се направи, доколкото 
тогава тези показатели не са били отчитани. 

Индивидуалният  процент  на  потвърдените  съдебни  актове  от 
обжалваните и върнатите  през 2008г.  на  съдиите  в отделението е  както 
следва: 

• Росица Цветкова  –   86  % (85% при  решенията  и  88  % при 
определенията)

• Кремена Данаилова – 85 % (78 % при решенията и 89 % при 
определенията)

• Мария  Ганева  –   80  %   (88%  при  решенията  и  75%  при 
определенията)

• Борислав Милачков – 79,5% (89% при решенията и 72% при 
определенията)

• Юлия Бажлекова – 79,4 % (74 % при решенията и 87 % при 
определенията)

• Ралица Андонова –  73% (71 % при решенията и 74 % при 
определенията)
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• Елена  Янакиева  –  70%  (86  %  при  решенията  и  33  %  при 
определенията)

• Десислава Стоева –  68% (77 % при решенията и 56 % при 
определенията) 

• Благовеста Липчева – 64% (67 % при решенията и 61,5% при 
определенията)  

• Гергана Стоянова – 52 % (47% при решенията и 62,5 % при 
определенията)

• Анелия Цветкова  – 54 % (25 % при решенията  и  67  % при 
определенията) 

• Евгения  Иванова –  47  % (60 % при решенията  и 20  % при 
определенията) 

ІV. Изводи и препоръки
През  отчетния  период  в  отделението  са  провеждани  периодични 

срещи  на  съдиите,  на  които  е  обсъждана  релевантната  за  отделението 
съдебна практика и съществуващите проблеми по правоприлагането. Тази 
практика следва да се запази, защото помага за избягване на постановяване 
на  противоречиви  съдебни  актове  в  отделението,  което  е  гаранция  за 
повишаване на общественото доверие в съдебната институция.   

Работата  на  съдиите  в  отделението  през  годината  следва  да  се 
определи като много добра, с оглед статистическите резултати. Предвид 
подобрените  в  края  на  2008г.  материално-технически  условия  на  труд, 
възможността да се насрочват по две заседания за състав в месеца и най-
вече  натрупания  опит  през  първите  две  години  от  работата  на 
Административен съд – Варна, стремежът на съдиите в отделението следва 
да бъде резултатите от дейността им през 2009г. да намерят израз в по-
голяма бързина при движението и решаването на делата и по-висок дял на 
потвърдените от ВАС съдебни актове. 
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ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

През изминалата 2008г. Административен съд – Варна разгледа и не 
малък брой дела с висок обществен интерес. 

Една част от тях бяха образувани по жалби срещу заповеди на Кмета 
на  Община  Варна  за  сечта  на   дървета,  извършена  в  градинката  на 
„Севастопол”,  както  и  по  жалбите  срещу  последващите  заповеди  за 
извършване  на  паркоустройствени  мероприятия  в  градинката. 
Обществения интерес  по тези дела  беше изключително висок и същите 
бяха наблюдавани пряко както от медиите, така и от гражданите. Съдиите 
работеха при изключителна натовареност по тях.

Друга част от делата с висок обществен интерес бяха образуваните 
по жалби срещу заповеди на Кмета на Община Варна за премахване на 
временните обекти от т.н. „Понеделничен  пазар”. Същите бяха около 50 
на брой като освен основни дела по жалбите бяха образувани и такива по 
молби за спиране изпълнението на заповедите. 

Не малък интерес за граждански сдружения и медии представляваха 
и делата  заведени по Закона за достъп до обществена информация. 

Следва да се отбележи, че  делата с обществен интерес през отчетния 
период бяха разгледани и приключени от съдиите в кратки срокове, като и 
през  периода  на  съдебната  ваканция  не  е  налице  забавяне  на 
производствата по тези дела.    
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СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА

1. Числена  заетост  на  съдебната  администрация  на 
Административен съд Варна

Таблици относно кадровата обезпеченост на съдебните служители в 
Административен съд Варна

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА
СПРАВКА ЗА ЗАЕТОСТТА  НА  ЩАТА ПО ДЛЪЖНОСТИ към 31.12.2008 г.

№ 
по 
ред

Длъжност по щат 
/бр./

заети     
/бр./

А Съдебни служители - ръководни длъжности

1 Съдебен администратор 1 1

2 Главен счетоводител 1 1

3 Административен секретар 1 1

Б Съдебни служители - обща администрация

Б1      Експертни длъжности

1 Касиер 1 1

2 Системен администратор - ІІ степен 1 1

Управител съдебна сграда - ІІ степен 1 1

Специалист „връзки с обществеността” 1 1

Б2 Технически длъжности

1 Работник по поддръжката 1 1

2 Шофьор 2 1

3 Куриер-прислужник 4              4

В Специализирана съдебна администрация

1 Съдебен секретар – протоколист 32 16

2 Съдебен деловодител 34 32

3 Съдебен статистик 1 0

4 Съдебен архивар 3 2

5 Призовкари 8 8

Всичко съдебни служители 91 72

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008

42



Общият  брой  на  съдебните  служителите  в  Административен  съд 
Варна към 31. 12. 2008 г.  е 72.  

Броят  на  напусналите  служители  през  2008  г.  е  7,  от  тях  трима 
служители  на  длъжност  „съдебен  деловодител”,   „касиер”  и 
„административен секретар”  с основание за напускане по чл. 325, т. 1 от 
КТ, съдебен деловодител с основание за напускане по чл. 328, ал. 1, т. 10 
от КТ и съдебен служител на длъжност „шофьор” с основание за напускане 
по чл. 325, т. 8 от КТ. 

Новоназначените служители през 2008 г.  са 14 , от тях 11 съдебни 
деловодители, 1 административен секретар (по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ), 1 
призовкар, 1 касиер (по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ).

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 31.12.2008г.  са  105,  в 
това число 33 магистрати и 72 съдебни служители на всички длъжности в 
съда.  Съотношението  между  магистратите  и  съдебните  служители  за 
отчетния период е 1 : 2.18, което осигурява добра ефективност в работата 
на  съда.Към  края  на  отчетния  период  не  е  налице  необходимост  от 
извършването  на  структурни  промени  и  отпускането  на  нови  щатни 
бройки за съдебни служители. 

За  по-добрата  организация  на  дейността  на  съда  е  необходимо 
единствено попълването на свободните  щатни бройки за  1бр.-управител 
съдебни  сгради  и  1бр.-съдебен  статистик,  за  които  е  обявен  конкурс  в 
началото на 2009г., както и за длъжността съдебен администратор. 

2.Проведени обучения в посока повишаване на професионалната 
квалификация  и  компетентност  на съдебните  служители  в 
Административен съд Варна 

Съгласно утвърдения от председателя на съда Анализ за нуждите от 
обучение,  съдебните  служители  от  специализираната  и  общата 
администрация представиха попълнен от тях формуляр за личен план за 
обучение, в който са посочили своя квалификационен статус и са описали 
компетентности, нуждаещи се от подобрение в съответствие с Правилника 
и индивидуалната длъжностна характеристика на всеки от тях. Въз основа 
на това бе изготвен План за повишаване на квалификацията на съдебните 
служители в Административен съд Варна,  който има за цел  подобряване 
професионалните  знания  и  умения  на  съдебните  служители  в 
Административен  съд  –  Варна  и  подпомагане  на   професионалното  им 
развитие и израстване. Планирано бе  провеждане на обучения в срок до 
31.12.2008г.  по  теми,  дати  на  провеждане,  участници  в  обучението, 
обучители и формата на финансиране.  

Планираните обучения за периода бяха осъществени. 
Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2008

43



3. Атестиране на съдебните служители в Административен съд 
Варна 

В изпълнение разпоредбите на Част шеста, глава двадесет и втора и 
във  връзка  с  чл.  5,  ал.  1,  т.  11  от  Правилника  за  администрацията  в 
районните,  окръжните,  административните,  военните  и  апелативните 
съдилища,  както  и  заповеди  на  председателя  на  съда  –  през  2008г.  бе 
проведено атестиране на съдебните служители при Административен съд – 
Варна.  С  оглед  резултатите  от  проведеното  атестиране,  въз  основа  на 
показателите по които се  оценяват служителите визирани в чл. 217, ал.1 от 
Правилника  за  администрацията  в  районните,  окръжните, 
административните,  военните  и  апелативните  съдилища и  определените 
общи оценки 1 – “изключително изпълнение”, както и определените три 
последователни оценки не по-ниски от „оценка 2”, на основание чл. 5, ал. 
1, т. 11, във връзка с чл. 222,ал.1 и ал.2 от Правилника и съгласно заповеди 
бяха повишени в ранг 24 съдебни служители. 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА

1. Сграден фонд 

От началото на отчетния период до месец ноември 2008 г. въз основа 
на решение на  Общински съвет Варна за безвъзмездно право на ползване 
върху  част  от  имот,  Административен   съд  Варна  се  помещаваше   в 
сградата  на “Дентален център 1” ЕООД гр.  Варна,  находяща се на бул. 
“Съборни” № 24.  

Сградният фонд, с който разполагаше съда до м. ноември 2008 г. не 
позволи  запълването  на  всички  щатни  бройки  за  съдебни  служители 
(деловодители и съдебни секретари и други), но независимо от това беше 
създадена организация, позволяваща нормалното функциониране на съда в 
рамките на заетите работни места. 

Работната  база  беше  твърде  малка  и  ограничена,  което  направи 
практически невъзможно определянето на помещение и изграждането на 
регистратура за класифицирана информация. 

На  03.  11.  2009  г.  Административен  съд  Варна   се  премести  в 
закупения и предоставен  от Министерството на правосъдието недвижим 
имот,   представляващ част от многофункционална сграда, находяща се в 
гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” № 3 А. 
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След извършване на преустройство на имота от страна на продавача 
с цел промяна на предназначението му и преструктуриране и изграждане 
на  помещения,  свързани  с  работата  и  дейността  на  съда  се  обособиха 
помещения, разположени на три етажа.  Съдът разполага с 4 заседателни 
зали, деловодство свършени дела, регистратура и деловодство, служба за 
връчване  на  призовки  и  съдебни  книжа,  адвокатска  стая,  съдебни 
секретари,  архива,  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.

Сградният  фонд  позволява   нормалното  функциониране  на   съда, 
добри  условия  на  труд  и  извършване  на   качествено  и  ефективно 
обслужване на гражданите. 

2. Техническа обезпеченост 

През  отчетната  2008 година  Административният  съд  разполагаше 
със 135 броя компютърни конфигурации.  

Административен  съд  Варна  в  началото  на  2008  г.  закупи 
мултифункционално устройство - HP LaserJet 3052.

През месец април 2008 г. Министерство на правосъдието предостави 
на Административен съд Варна следната офис техника:

• 10 бр. нови мрежови принтера “ LaserJet P2015x ”;  
• 3 бр. мултифункционални у-ва- HP LaserJet 3390; 
• 3 бр. Копир – E–STUDIO-283. 

През изминалата година Административният съд разполагаше с 35 
принтера, от които: 

• 8 броя  Brother – предоставени от МП 
• 10 броя  LaserJet P2015x – предоставени от МП
• 3 броя  HP LaserJet 3390 – предоставени от МП
• 10 броя HP Laser Jet 1018
• 2 броя  HP Laser Jet – 1005
• 1 брой  Epson LX 300+
• 1 брой HP LaserJet 3052  

В края на 2008 г. ВСС предостави антивирусна програма „Панда” за 
137 работни станции и една за сървъра  на  съда. 

След преместването на съда в новата сграда, се изгради модерна и 
функционална  вътрешна  компютърна  мрежа,  която  осигурява 
безпроблемна  и  бърза  комуникация  на  работните  станции  и  сървърите. 
Осъществи  се  и  пилотния  проект  между  “Информационно  обслужване” 
АД, клон Варна и  Административен съд Варна за справка на делата от 
интернет страницата ни. 
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През 2008 г. работата на екипа от “Информационно обслужване” по 
поддържане на САС  “Съдебно деловодство” бе насочена към поддръжка, 
обновяване  и  допълване  на  системата  с  функции,  наложили  се  от 
практиката на съда и промените в нормативната уредба. Беше реализирана 
софтуерна  поддръжка  на  САС  „Съдебно  деловодство”  на  работните 
станции  в  мрежата,  а  именно  инсталация  и  настройка  на  системен  и 
потребителски софтуер и осигуряване на безпроблемна работа на съдиите, 
административното ръководство и съдебните служители.  

С  оглед  подобряване  качеството  на  работа  и  професионалните 
умения  на  съдебните  служители,  през  2008г.  бяха  организирани  и 
осъществени  съвместно  с  “Информационно  обслужване”  курсове  на 
обучение  на  новоназначените  деловодители  и  съдебни  секретари  за 
запознаване  с  деловодната  програма.  Това  обучение  допринесе  и  оказа 
положително  влияние  за  подобряване  квалификацията  на  съдебните 
служители.

Съдът има действаща интернет страница www.admcourt-varna.com, в 
която публикува актуална информация за  гражданите и влезлите в сила 
съдебни решения.

Сравнителен табличен анализ на наличната и необходима техника при 
Административен съд Варна за периода  

2007-  2008 г.
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Компютърна техника 2007
34 39 1 4 61 7 23 16 0 5 0 2 72 5 120

Компютърна техника 2008
34 64 4 0 0 0 35 0 14 0 2 2 0 5 120
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ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

В заключение може да се направи оценка, че през отчетния период 
съдиите  при  Административен  съд  гр.Варна  са  работили  с  нормална 
натовареност, като качеството на работата може да се оцени като много 
добро  в  предвид   високия  процент  на  потвърдените  съдебни  актове  на 
съдиите  -  общо  73,3%  за  периода,  както  и  малкия  процент  на  изцяло 
отменените съдебни актове в това число решения и определения -25,5%. 
Много  добрата  оценка  за  работата  на  съдиите  се  налага  и  от 
обстоятелството,  че  през  отчетния  период  е  налице  увеличение  на 
постъпилите  в  съда  дела  в  сравение  с  отчетен  период  2007г.  Освен 
увеличеното  постъпление  на  делата  през  периода  следва  да  се  вземе 
предвид и факта, че през 2008г. делата са разгледани и свършени от по-
малък брой съдии - едва 27 са работили през целия отчетен период. Може 
да  се  направи извод,  че  е  налице по-голяма натовареност  на  съдиите  в 
сравнение с предходната година. 

Незаемането  на  свободните  три  щатни  съдийски  бройки  през 
периода се  дължи на  обстоятелството,  че  конкурсите  за  назначаване  на 
съдии  се  провеждат  централизирано  от  ВСС  и  установената  от  ЗСВ 
процедура отнема продължителен период от време.   

Предвид горното считаме, че са необходими законодателни промени 
на процедурата по провеждането на конкурси за заемане на магистратските 
длъжности,  като  се  регламентират  по-кратки  срокове  по провеждане  на 
конкурсите от ВСС, както и на тези по обжалване на взетите решения.    

Предвид  данните за  натовареност на  съдиите  в Административен 
съд Варна през отчетния период не се налага увеличение на броя на щата 
за съдийски длъжности.   

С оглед намаляване сроковете за разглеждане на делата следва да се 
обсъди  възможността  за  промяна  на  АПК,  чрез  въвеждане  на  норма 
предвиждаща  санкция  за  страните  за  несвоевременни  доказателствени 
искания, тъй като с оглед служебното начало в административния процес 
не може да се приложи   преклузията на доказателствата регламентирана в 
ГПК.

За подобряване качеството на работата в съда и намаляване броя на 
забавените дела и отменени съдебни актове през отчетния период съдиите 
в  Административен  съд  Варна  са  участвали  в  обучения  и  семинари, 
организирани  от  НИП  гр.София,  Асоциацията  на  българските 
административни съдии, както и регионални такива, организирани от съда 
с участието на съдии от Върховен административен съд. Отделно от това 

47



от ръководството на съда са организирани периодични срещи на съдиите 
по  отделения  с  оглед  обсъждане  на  спорни  въпроси  по  прилагането на
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закона, както и практиката на ВАС на РБ. За уеднаквяване на практиката 
на  съдиите  при  Административен  съд  Варна  по  делата  по  които  съдът 
правораздава  като  касационна  инстанция  /КНАХД/  са  проведени  общи 
събрания за обсъждане практиката на съдиите при Административен съд 
Варна.
               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                             / Т. КОСЕВА /

48


