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І   КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

През отчетния период Административен съд Варна има  по щат 34 

съдии. Реално в съда обаче през периода са назначени  32 съдии  от които 
30 съдии са работили през целия отчетен период. Съдия Евгения Иванова е 
работила през периода м.юни - м.декември 2010г. Съдия Йова Проданова е 

командирована във ВАС на РБ със заповед на Председателя на ВАС на РБ 
през целия отчетен период.  

 През отчетния период в съда са били свободни  две щатни съдийски 
бройки, които не са заети към края на отчетния период. 

С решение на ВСС от 17.12.2008г. за Председател на 

Административен съд Варна е избрана съдия Тинка Косева, встъпила в 
длъжност на  12.01.2009г. През целия отчетен период  Председателят на 

съда е и Председател на първо отделение.    
В съда има назначени двама Заместник Председатели: съдия 

Даниела Недева – Председател на второ отделение и съдия Мария Йотова – 

Председател на трето отделение.      
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 и отделения: 

 
Първо отделение:  
Председател на отделението - съдия Тинка Косева, която е и 

Председател на съда. Съдиите: Маргарита Йорданова, Веселина Чолакова, 
Дарина Рачева, Евгения Баева, Ивелина Янева, Ивета Пекова, Искрена 
Димитрова, Красимира Желева, Марияна Ширванян, Даниела Станева и 

Евгения Иванова от м.юни 2010г.  
 

Второ отделение: 
Председател на отделението е Зам. Председателя Даниела Недева. 

Съдиите: Ирена Обретенова, Диана Стамболова, Евелина Попова, 

Красимир Кипров, Мария Иванова -Даскалова, Марияна Бахчеван, 
Миглена Николова, Янка Ганчева.  

 
Трето отделение:  
Председател на отделението е Зам. Председателя Мария Йотова. 

Съдиите: Борислав Милачков, Десислава Стоева, Ралица Андонова, 
Кремена Колева-Данаилова, Росица Цветкова, Благовеста Липчева, Гергана 
Стоянова, Мария Ганева и Елена Янакиева.   

 
 В първо отделение са  разглеждани дела по ДОПК и ЗМ, във второ 

отделение – дела по ЗУТ и ЗКИР, а в трето отделение  дела по ЗСПЗЗ, КСО, 
ЗСП, ЗМСМА, ЗДС, ЗОбС и други по АПК.  

Съдиите от трите отделения са разглеждали и касационни дела от 

наказателно-административен характер, а  делата по ЗСПЗЗ по жалби 
срещу одобрени планове за новообразувани имоти са разглеждани от 

съдиите във второ и трето отделение.През отчетния период дела по ЗУТ и 
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ЗКИР са разглеждани и от съдиите в трето отделение, предвид големия 
брой постъпления на този вид дела. 

   

 
 

ІІ  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

 
НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ОТ ПРЕДХОДЕН ОТЧЕТЕН  ПЕРИОД 

 
В началото на отчетния период в Административен съд Варна са 

останали несвършени общо 1214 броя дела, като през 2009г. броя на 

несвършените дела е бил  1216 бр. дела. Останали несвършени са 1035 
първоинстанционни и 168 касационни дела и 11 частни административни 

дела. През този отчетен период е намален броя на несвършените дела с 2 
броя в сравнение с 2009г. Несвършените дела по ДОПК и ЗМ са 401 броя; 
228  дела по ЗУТ и ЗКИР; 177 броя по ЗСПЗЗ; 97 броя други 

административне дела; 168 касационни дела от тях 164 КНАХД; 34 броя 
искове по АПК; 49 дела по ЗДс и ЗобС; 19  дела по КСО и ЗСП, 29  дела по 
ЗДСл. и ЗМВР; 1брой по чл.304 АПК и 11 броя частни административни 

дела. Най - голям брой несвършени дела са по ДОПК и ЗМ - 401 бр., които 
представляват общо 33% от несвършените в началото на периода дела.    

 
 

Несвършени дела от 2009 г. в началото 

на отчетния период 
БРОЙ  ДЕЛА 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 1035 

КАСАЦИОННИ ДЕЛА И Ч.АДМ. ДЕЛА  179 
ОБЩО ДЕЛА 1214 

 
 

Несвършените дела по отделения са както следва:  
513 броя в първо отделение или 42% от общо несвършените дела в 

съда. 

Във второ отделение  несвършените дела са 306 броя или 25% от 
общо несвършените дела. 

В трето отделение останали несвършени дела са 395 бр. или 33% от 

несвършените общо дела.  
За сравнение с отчетен период 2009г. несвършените дела по 

отделения са както следва: 421 бр. в първо отделение. Във второ отделение 
броя на несвършените дела е 362. В трето отделение този брой е 433 дела. 
 В сравнение с предходния отчетен период е намалял броя на 

несвършените дела във второ и трето отделение, въпреки увеличеното 
постъпление, което е основание да се направи много добра оценка за 
работата в отделенията.Нарастването на броя на несвършените дела в 

първо отделение се обуславя от увеличения броя постъпили дела по ДОПК и 
ЗМ, както и фактическата и правна сложност на този вид дела и 

събирането на голям обем писмени доказателства и назначаването на 
експертизи.   
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 
 

През отчетния период в съда  са постъпили общо 4356 броя дела 
които са със 766 броя повече от постъпилите през 2009г. - 3590 бр. дела  и 

с 923 броя повече от постъпилите през 2008г. - 3433 броя дела. 
Тенденцията към увеличение на броя на постъпващите в съда дела в 
сравнение с предходните отчетни периоди се запазва.  

Постъпилите първоинстанционни дела са 3210 броя, а постъпилите 
касационни дела - 1146 броя. В сравнение с отчетен период 2009г., през 
този отчетен период в съда са постъпили 550 броя повече 

първоинстанционни дела и 216 броя повече касационни дела /през 2009г. 
- 2660 бр. първоинстанционни и 930 касационни дела/. А в сравнение с 

отчетен период 2008г. в съда са постъпили 565 бр.повече 
първоинстанционни дела /през 2008г. този брой е 2645/ и  358 бр.повече 
касационни дела /през 2008г. същите са 788 бр./.  

 Средномесечното постъпление на дела през отчетния период в съда   
е  363 бр. дела при 299 бр. през 2009г. На един съдия през отчетния 

период са постъпили средно 142 броя дела, а за един месец средно по 11,8  
дела на съдия.  

 

Сравнителна таблица на постъпилите дела в Административен 
съд Варна през 2008г., 2009г. и 2010г. 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 2008г. 2009г. 2010г.  

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 2645 2660 3210 

КАСАЦИОННИ ДЕЛА 788 930 1146 

ОБЩО ДЕЛА 3433 3590 4356 
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

В първо отделение са постъпили общо 1772 бр. дела които са със 

617 броя повече от постъпилите 1155 бр. дела през 2009г. или в  
отделението са постъпили 41% от общо постъпилите дела в съда. 

Постъпилите първоинстанционни дела са 1350 бр. или с 485 бр. повече от 
постъпилите през 2009г. – 865 бр. първоинстанционни и 422 броя 
касационни от наказателно - административен характер дела които са с 

132 повече от постъпилите през 2009г. – 290 бр. касационни дела. 
Във второ отделение са постъпили общо 1238 дела, което 

представлява 28% от общо постъпилите в съда дела. В сравнение с отчетен 

период 2009г. броя на постъпилите дела се  е увеличил с 237 дела, тъй като 
тогава новопостъпилите дела са били 1001 бр., но процентното 

съотношение е почти същото (28% за 2009г.). Постъпилите 
първоинстанционни дела са 901 бр. от които  817  бр. - дела по ЗУТ и 
ЗКИР, ЗСПЗЗ и др., които са се увеличили в сравнение с отчетен период 

2009г., когато са били 554 бр.. Постъпилите частни административни дела 
са 84 бр., а постъпилите касационни дела са 337 бр., които са увеличени в 

сравнение с 2009г., когато си били 323 бр. и през 2008г., когато  са били 
270 бр.  

В трето отделение са постъпили общо 1346 дела или 31% от 

постъпленията в съда. В сравнение с отчетен период 2009г. броя на 
постъпилите дела е намалял с 88, като през 2009г. същите са били 1434 
дела, а през 2008г. постъпилите дела са били 1304. Постъпилите 

първоинстанционни дела са 959, от които 50 частни административни 
дела. Постъпилите касац. дела са 387 броя – със 70 бр. повече от 

постъпилите касац. дела през 2009г., които са 317 бр.    
Най-голям брой дела са постъпили в първо отделение - 1772, а най-

малко - във второ отделение - 1238 дела. 

При сравнителен анализ на постъпилите първоинстанционни дела по 
отделения в сравнение с предходните два отчетни периода се налага 

извода, че увеличение на първоинстанционните дела е налице  в първо и  
второ отделение, а в трето отделение са намалели в сравнение с 2009г.   
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Постъпилите в трите отделения касационни дела са общо 1146 от 
които 1111 КНАХД и 35 други касационни дела. В сравнение с отчетен  
период 2009г. е налице увеличение на постъпилите касационни дела с 216 

броя. През 2009г. постъпилите  в трите отделения касационни дела са общо 
930, от които 903 - КНАХ и 27 - други касационни. 

 В първо отделение са постъпили 422 броя касационни дела които 
са с 132 броя повече от постъпилите през 2009г. - 290 касационни дела и 
със 191 повече от постъпилите през 2008г. -231 броя касационни дела. 

Във второ отделение  са постъпили 337 касационни дела от които 
НАХД– 326 бр. и 11 бр. други касационни дела,  които също са увеличени с 
14 в сравнение с отчетен период 2009г., когато касационните дела са били 

323 и със 67 броя повече от постъпилите 270 броя през 2008г. 
В трето отделение са постъпили 387 касационни дела от които 369 

КНАХД и 18 бр. други касационни дела. В сравнение с отчетен период 
2009г. е увеличен  броя на постъпилите касационни дела с 70, когато са 
били  317 бр. и в сравнение с 2008г. със 100 броя повече, когото си били 

287 бр.  
 

Тенденцията е към увеличение  на броя на постъпилите 
касационните дела в сравнение с изминалите два отчетни периода. 
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Частните административни дела и делата за разкриване на данъчна 

и осигурителна информация, които са постъпили в съда са  666 броя,  

които са с 224 повече от постъпилите през 2009г.-442 бр. частни 
административни дела и с 241 броя повече от постъпилите през 2008г. 425 

броя частни административни дела. 
В първо отделение са постъпили 532 броя частни административни 

дела, които са с 394 броя повече от постъпилите през 2009г. - 138 бр. 

частни административни дела и със 419 бр. повече от постъпилите през 
2008г. - 113 частни дела. 

Във второ отделения техния брой е 84  при 124 бр. постъпили 

частни административни дела  за 2009г. и 121 частни дела през 2008г. 
В трето отделение са постъпили 50 частни административни дела 

при 180 бр. дела през 2009г. и 191 през 2008г.  
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ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ДЕЛА 

 

    Най-голям брой през периода са постъпилите касационни дела общо 
1146, от които 1111 КНАХД и 35 броя други касационни дела.  

Следващи по постъпление са делата по ЗУТ и ЗКИР, които са общо 
846 броя и са с 346 дела повече от делата през 2009г., когато са били 500 
броя и с 383 броя повече от делата през 2008г.,които са били 463 броя. 

Увеличението на делата по ЗУТ и ЗКИР е с 41% в сравнение с отчетен 
период 2009г. и с 46% повече от 2008г. 
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Постъпилите дела по ДОПК и ЗМ са 802 броя, които са със 123 броя 
повече от постъпилите през 2009г.- 679 броя и с 222 броя повече от 
постъпилите през 2008г. – 580 данъчни дела.Увеличеинето на делата по 

ДОПК и ЗМ е с 16% в сравнение с отчетен период 2009г. и с 28% в 
сравнение с 2008г. Тенденцията е към увеличение на броя на данъчните 

дела от всяка предходна година. 
 

        Делата по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ постъпили в съда през периода са  161 

броя  които са намалели в сравнение с 2009г., когато са постъпили  246 бр. 
дела по ЗСПЗЗ. Това са предимно дела по оспорвания на заповеди на 
Областен управител – Варна за одобряване на планове на 

новообразуваните имоти. Намаление е налице и в сравнение с 2008г., 
когато тези дела са били 534 бр. Това намаление на делата по ЗСПЗЗ се 

дължи на обстоятелството, че заповедите на Областен управител, с които се 
одобряват планове за новообразувани имоти и които са предмет на 
разглеждане в Административен съд Варна се издават кампанийно по 

местности, процедурата е бавна и отнема много време и през отчетния 
период  2010г.  

 
Постъпилите дела по ЗСВ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС са общо 93 броя, 

които са увеличени със 32 броя в сравнение с 2009г., когато техния брой е 

бил  61 бр. и са с 34 броя повече в сравнение с 2008г., когато постъпилите 
дела са били 59 броя.   

 

        Делата по КСО и ЗСП  са 34 броя и са намалели с 7 броя в сравнение с 
2009г., когато са били 41бр. и с 5 броя в сравнение с 2008г., когато техния 

брой е бил 39. 
 

Постъпилите дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм са общо 134 броя, 

което е по-малко с 47 броя в сравнение с 2009г., когато са били  - 181 бр. 
или тези дела са намалени с 26% и са учеличени с 62 броя в сравнение с 

2008г., когато са били 72 бр. или увеличението е с 46%. 
 

        Исковите производства постъпили в съда са 93 броя, които са 

намалели с 52 броя в сравнение с 2009г., когато са били 145 и с 66 броя в 
сравнение с 2008г., когато са били 159 броя. 
 

         Образуваните други административни дела през 2010г. са общо 360 
бр. и са увеличени с 9 бр. в сравнение с 2009г., когато са били – 351 бр. и с 

58 броя в сравнение с 2008г., когато са били 302 броя. Увеличението е с 
16%. 
 

         Постъпили са и 13 броя дела по чл.304 АПК, като през 2009г. техния 
брой е бил 8 бр. административни дела по чл. 304 от АПК. Постъплението 
през този отчетен период е с 38% повече. 

 
Постъпили са 6 броя дела по жалби срещу подзаконови нормативни 

актове с 1 брой повече от 2009г., когато са били 5 броя. 
 
 През този отчетен период за са постъпили и 2бр. дела по ЗМИ . 
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през 2010г.
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ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 161 ЗСВ,ЗДСл,ЗМВР и ЗОВС - 93

КСО и ЗСП - 34 ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и Задм - 134

Искови производства - 93 Други адм.дела - 360

Касационни дела - 1146 Частни адм.дела - 666

По чл.304 от АПК - 13 Жалби с/у подзак. норм. актове - 6

ЗМИ,ЗИНП - 2
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Средномесечното постъпление на дела през отчетния период в съда е 

363 бр. дела, което е увеличено в сравнение с 2009г. с 64 дела, когато 

същото е било 299 дела и в сравнение с 2008г. с 77 дела, когато са 
постъпили средно месечно 286 дела.  

 
На един съдия през отчетния период са постъпили средно 142 броя 

дела при 132 дела за 2009г. и по 127 дела за 2008г. За един месец на съдия 

са постъпили средно по 12 дела при 11 дела за 2009г. и 10 дела на месец 
през 2008г. Следователно тенденцията за увеличение на броя на 

постъпващите дела се запазва през годините.  
 

 

 

Сравнителен анализ на постъпилите видове дела в 

Административен съд Варна 
през 2008г., 2009г.  и  2010г. 

Видове дела 
2008 

брой дела 
2009 

брой дела 
2010 брой 

дела 

Данъчни 

 
580 679 802 

ЗУТ и ЗКИР 

 
463 500 846 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, 

ЗВСВНОИ по ЗТСУ  
534 246 161 

КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС, ЗСВ  

 
59 61 93 

КСО и ЗСП 

 
39 41 34 

ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм. 

 
72 181 134 

Искови производства 
 

159 145 93 

Други адм. дела 
 

302 351 360 

Касационни дела 
 

788 930 1146 

Частни адм. дела 
 

425 442 666 

По чл. 304 от АПК 
 

4 8 13 

Жалби с/у подзак. норм. 
актове 
 

0 5 6 

ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК, лицензи 
 

0 1 0 

ЗМИ, ЗИНП 
 

0 0 2 
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РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА 

 

Разгледани през отчетния период са общо 5570 броя дела, които са с 
764 броя повече от разгледаните през 2009г. - 4806 дела и с 1136 бр. 

повече от разгледаните през 2008г. - 4434 бр. дела.През 2010г. са 
разгледани с 14% повече дела от 2009г. и с 21% повече от 2008г. 
Разгледаните първоинстанционни дела са 4256 бр., които са с 466 броя 

повече от разгледаните през 2009г. - 3790  първоинстанционни дела. 
Разгледаните 1314 броя касационни дела са с 298 броя повече от 
разгледаните 1016 броя касационни дела през 2009г. 

 
    В първо отделение съдиите са разгледали общо 2285 бр.  дела 

или 41% от общо разгледаните в съда дела, които са със 709 бр. повече от 
разгледаните през 2009г. - 1576 дела и с 897 бр. повече от разгледаните 
през 2008г. - 1388 дела. От тях 1266 бр. са първоинстанционни, които със 

148 бр. повече от разгледаните  1118 първоинстанционни през 2009г. и 
482 бр. касационни, които са с 163 бр. повече от разгледаните през 2009г. 

- 319 касационни. Разгледани са и 537 бр. частни дела.  
 

Във второ отделение са разгледани общо 1544 броя дела или близо 

28% от общо разгледаните в съда дела за 2010 г. като в това отношение 
тенденцията се запазва тъй като за предходния отчетен период това 
процентно съотношение е 29 % от всички разгледани в Административен 

съд – Варна дела. От разгледаните през настоящия отчетен период дела 
1072 броя са първоинстанционни, 387 броя са касационни, от които 376 са 

НАХД, и 85 броя частни дела.   За съпоставка през 2009 г. са разгледани 
общо 1363 дела като от тях броят на първоинстанционните дела е 886, 352 
броя касационни дела и 125 броя частни дела. В сравнение с отчетен 

период 2009г., когато са разгледани всичко  1363 дела,  броя на 
разгледаните дела в отделението е увеличен с 181 дела или процента на 

увеличение на разгледаните от отделението дела е с повече от 13 %. 
Съотнесено към разгледаните през 2008 г. дела (1251 броя дела) 
увеличението е с 293 броя. Незначително е увеличен и броя на разгледаните 

касационни дела от 352 касационни дела през 2009г. на 387 бр. през този 
отчетен период.  
 

В трето отделение разгледаните дела са общо 1741 бр. или 31% от 
делата в съда, които са по - малко в сравнение с 2009г. с 126 бр., когато са 

били  1867 дела и с 54 бр. по- малко от 2008, когато са разгледани  1795 
дела. От тях 1241 бр. са първоинстанционните дела, 445 бр. касационни 
дела и 55 бр. частни дела. Броя на разгледаните първоинстанционни дела е 

намалял в сравнение с 2009г. с 95 бр., когато  са разгледани 1336 
първоинстанционни дела, а броя на разгледаните касационни дела е 
увеличен  с 100, тъй като през 2009г. са били  345  касационни. 

 
Увеличаването на броя на разгледаните през отчетния период дела  в 

сравнение с предходните два отчетни периода  е основание да се направи 
много добра оценка за работата на съдиите, като тенденцията за 
увеличаването на броя  им се запазва през годините.    
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Сравнителен анализ на разгледаните видове дела 

в Административен съд Варна 

през 2008г., 2009г. и 2010г. 
 

РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА  2008г. 2009г. 2010г. 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 3527 3790 4256 

КАСАЦИОННИ ДЕЛА 907 1016 1314 

ОБЩО ДЕЛА 4434 4806 5570 
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Сравнителен анализ на разгледаните дела през 

2008г., 2009г. и 2010г.

първоинстанционни касационни
 

                        

 
СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

От разгледаните през периода 5570 броя дела са свършени общо 
4332 броя дела или 77% от делата, който показател е основание да се 

направи много добра оценка за работата на съда през отчетния период по 
отношение броя на свършените дела.  

Свършените през отчетния период 4332 дела в Административен съд 

Варна са със 740 бр. повече от свършените през 2009г. – 3592 броя или със 
18% повече . От тях свършени са 3249 бр. първоинстанционни, които са с 

505 бр. повече от свършените през 2009г. - 2744 първоинстанционни дела 
и 1083 броя касационни, които са с 235 повече от свършените през 2009г. 
- 848 касационни дела. В сравнение с отчетен период 2008г., броят на 

свършените дела е увеличен с 1114 дела или със 26% повече от 2008г., 
който показател е основание за много добра оценка и подобряване на 
работата на съдиите през този отчетен период в сравнение с 2008г. и 

2009г.   
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Средно един съдия е свършил през периода 142 броя дела при  133 
бр. дела за 2009г., следователно е налице увеличение на свършените дела с 
9 бр. на съдия  и  в сравнение с 2008г., когато са свършени по 119 дела 

средно, увеличението е с 23 броя на съдия. 
За един месец средно от съдия са свършени по 11,8 дела  при 11 дела 

за 2009г. и  9,9 дела за 2008г. Тенденцията е за увеличение на броя на 
свършените дела средно от един съдия и е основание за много добра 
оценка на работата на съдиите по отношение на свършените дела. 

От разгледаните през периода 2285 дела в първо отделение са 
свършени общо 1773 бр. дела, или 77% от разгледаните дела,  които са със 
719 броя повече от свършените 1054 броя дела през 2009г. и с 807 бр. 

повече от свършените 966 броя дела през 2008г. От общо свършените за 
съда 4332 бр. дела в отделението са свършени 41% от делата. Свършените 

първоинстанционни дела в отделението са 1382 бр., а свършените 
касационни – 391 бр. 

От свършените първоинстанционни дела 1382 бр. частните 

административни дела са 528 бр.. 
Във второ отделение са свършени общо 1172 от разгледаните 1544 

бр. през периода, което представлява близо 76% от разгледаните през 
периода дела и 27% от общо свършените в съда 4332 дела. Налице е 
увеличение на свършените в отделението дела в сравнение с предходните 

два отчетни периода – със 117 повече от свършените през 2009г. дела и със 
286 броя повече от свършените през 2008г. Свършените във второ 
отделение 1177 дела са само с 66 бр. или 5% по-малко от постъпилите през 

периода 1238 дела, което е доста красноречив показател за високата 
ефективност в работата на отделението.  

В трето отделение са свършени 1387 дела от  разгледаните 1741 
бр., което представлява 79% от  разгледаните в отделението дела и 32% от 
общо свършените в съда дела през периода. Броя на свършените дела в 

отделението е намалял  през периода със 96 дела в сравнение с 2009г., 
когато свършените дела са били 1483 и със 21 в сравнение с  2008г., когато 

са били свършени 1366  
Най-голям е броят на свършените дела в първо отделение – 1773, 

следват трето отделение с 1387 броя свършени дела, и второ отделение с 

1172 дела.  

 
 

СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА  

4332 
 

 

ПЪРВОИНСТАН-

ЦИОННИ  

3249 

КАСАЦИОННИ 
 

1083 
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Табличен анализ на свръшените дела по съдии 
 
 

СЪДИИ ПО АЗБУЧЕН 

РЕД 

ПЪРВО- 
ИНСТАН- 
ЦИОННИ 

КАСАЦИОННИ 
ОБЩО 

ДЕЛА 

Благовеста Липчева 95 40 135 

Борислав Милачков 106 39 145 

Веселина Чолакова 149 26 175 

Гергана Стоянова 101 33 134 

Даниела Недева 75 23 98 

Даниела Василева 93 33 126 

Дарина Рачева 129 37 166 

Десислава Стоева 129 36 165 

Диана Стамболова 100 40 140 

Евгения Иванова 27 16 43 

Евгения Баева 134 40 174 

Евелина Попова 105 39 144 

Елена Янакиева 103 43 146 

Ивелина Янева 144 39 183 

Ивета Пекова 134 39 173 

Ирена Обретенова 84 40 124 

Искрена Димитрова 133 36 169 

Красимир Кипров 106 39 145 

Красимира Желева 111 34 145 

Кремена Данаилова 92 36 128 

Маргарита Йорданова 106 32 138 

Мария Ганева 117 39 156 

Мария Иванова 102 36 138 

Мария Йотова 81 23 104 

Марияна Бахчеван 83 32 115 

Марияна Ширванян 140 42 182 

Миглена Николова 94 38 132 

Ралица Андонова 106 38 144 

Росица Цветкова 90 40 130 

Тинка Косева 82 17 99 

Янка Ганчева 98 38 136 

ОБЩО 3249 1083 4332 

 

 
С най голям брой свършени дела през периода са съдиите Ивелина 

Янева - 183 броя,  Марияна Ширванян – 182 броя дела и Веселина 
Чолакова - 175 броя. 

От разгледаните 1203 дела по ДОПК и ЗМ са свършени 796 броя дела 

или 66% от делата. Броя на свършените дела по ДОПК и ЗМ се е  увеличил 
през този отчетен период с 9 % в сравнение с 2009г., когато от 
разгледаните 949 броя дела по ДОПК и ЗМ през периода са свършени 548 

бр. дела или 57% от  делата. Този показател е основание за много добра 
оценка на съдиите от първо отделение, но е и очакван и обясним, предвид 
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увеличения брой постъпили данъчни дела през 2010г. в сравнение с 2009г. 
и по-големия брой свършени дела през 2010г. 

От разгледаните 1074 броя дела по ЗУТ и ЗКИР са свършени през 

периода 752 броя дела или 70% от делата. В сравнение с отчетен период 
2009г. броя на свършените дела по ЗУТ е увеличен тъй като през 2009г. от 

разгледаните 705 бр. дела по ЗУТ и ЗКИР свършени са 477 дела или 67% от 
делата. Увеличението е с 3 % свършени повече дела по ЗУТ от 2009г., който 
показател е основание за много добра оценка на работата на съдиите във 

второ отделение, разглеждащи този вид дела. 
От разгледаните 677 частни административни дела свършени през 

отчетния период са 662 броя дела или 97% от делата, който показател е 

идентичен с 2009г., когато от разгледаните 450 частни административни 
дела са свършени  439, което представлява също 97% от делата. Като обща 

констатация броя на свършените частни административни  дела е 
увеличен в сравнение с 2009г. и 2008г. Този показател е основание за 
много добра оценка на работата на всички съдии в съда при 

разглеждането на частните административни дела, поради което следва да 
им се препоръча  да продължат добрата организация на работата с оглед 

запазване на добрите резултати по отношение срочността на тяхното 
разглеждане и приключване. 

 От разгледаните 127 броя искове по АПК свършени през периода са 

103 бр. дела или 81% от делата, който процент е еднакъв в сравнение с 
отчетен период 2009г., когато от разгледаните 185 дела по исковите 
производства са приключили  151 броя дела, което също представлява 81% 

от делата. Предвид характера на исковото производство и високия 
процент на свършените дела през отчетния период, следва да се даде 

много добра оценка за работата на съдиите в трето отделение, 
разглеждащи дела по искови производства и да им се препоръча и 
занапред да продължат добрата си практика по приключване голям 

процент от  този вид дела в рамките на отчетния период. 
 От разгледаните 1314 бр. касационни дела през периода са 

свършени общо 1083 бр. или  82% от касационните дела. Броя на 
свършените касационни дела е намалял в сравнение с 2009г., когато от 
разгледаните 1016 бр. касационни дела са свършени 848 бр. дела, което 

представлява 83 % от делата. Намалял е също и в сравнение с 2008г., 
когато от разгледаните 859 дела са свършени 821 броя дела, което 
представлява 95% от делата Предвид  намаляването на броя на 

свършените касационни дела в сравнение с предходните отчетни период, 
следва да се обърне внимание на всички съдии за предприемане на 

необходимите процесуални действия, относно приключване на 
касационните дела в по-кратки срокове, включително и насрочването им в 
по-кратки срокове от постъпване на касационните жалби и предвид 

характера на касационното производство, в което е допустимо събирането 
единствено на писмени доказателства. 

От разгледаните през периода 457 броя други административни дела 

свършени са общо 375 броя или 82% от делата. За сравнение с отчетен 
период 2009г. от разгледаните 469 бр. други административни дела, 

свършени са 372 бр., което представлява 79% от делата. През този отчетен 
период броя на свършените други административни дела е увеличен с 3%, 
което е основание да се направи оценка за подобряване на работата на 



Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

съдиите в трето отделение, разглеждащи този вид дела и препоръки да 
продължат и занапред  добрата си работа. 

 От разгледаните през периода 338 броя дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 

ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ  и др., свършени са общо 252 бр. дела, което 
представлява 74% от делата. В сравнение с отчетен период 2009г. този 

показател също е подобрен, макар и с малко-1% повече свършени дела по 
ЗСПЗЗ и др., когато от  разгледаните дела по ЗСПЗЗ  673 бр. дела са 
свършени общо 496 дела, което представлява 73% от делата. 

При този вид дела, следва да се отчете, че се разглеждат бавно, 
предвид  характера на производството, както и обстоятелството, че по тях 
участват голям брой страни, повечето от които не се представляват от 

адвокат и това затруднява целия процес и приключване на делото от 
съдията. 

От разгледаните 183 дела по ЗДС, ЗОБС, ЗМСМА и ЗАДм свършени 
през периода са общо 151 дела или  85% от делата.      
        От разгледаните общо 6 броя дела по жалби срещу подзаконови 

нормативни актове са свършени 2 броя дела или 33% от делата. 
 От разгледаните 122 дела по ЗДСл., ЗМВР, ЗОМС и ЗСВ са свършени 

общо 99 броя дела или 81% от делата. 
 През периода са свършени 42 дела по КСО и ЗСП от постъпилите 53 
броя, което представлява 79% от делата.  

 От постъпилите 14 дела по чл.304 от АПК през периода са свършени 
13 дела. 
        От разгледаните общо 2 броя дела по ЗМИ, ЗИНП са свършени 

всичките 2 броя дела или 100% от делата. 
 

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА  2008г. 2009г. 2010г. 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 2397 2744 3249 

КАСАЦИОННИ ДЕЛА 821 848 1083 

ОБЩО ДЕЛА 3218 3592 4332 
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       Свършени дела по отделения 2008г.  



Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

717

249

618

268

1062

304

0

200

400

600

800

1000

1200

I-во II-ро III-то

първоинстанционни касационни
 

 
       

  Свършени дела по отделения 2009г.  
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  Свършени дела по отделения 2010г.  
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РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО ДЕЛА 
 

       

       За отчетния период в съда са решени по същество общо 3269 броя 
дела което представлява 75% от свършените дела, който показател е 

еднакъв в сравнение с отчетен период 2009г., когато са решени по 
същество 2714 броя дела, което представлява също 75% от общо 
свършените през периода дела, а в сравнение с отчетен период 2008г. е 

подобрен с 5% тъй като решени по същество са 2257 дела или 70% от общо 
свършените през периода дела. 
 Решени по същество са 1659 броя първоинстанционни дела, 1048 

касационни дела и 562 частни административни дела. 
         Най-голям е броят на решените по същество касационни дела. 

 От първоинстанционните дела най-голям е броят на решените по 
същество данъчни дела - 670 броя, след това на делата по ЗУТ и ЗКИР - 345 
броя и други административни дела - 229 броя. От делата по ЗСПЗЗ, 

ЗВГЗГФ  решени по същество са 182 броя, делата по искови производства 
по АПК - 37 броя, делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАДм.-75 броя; делата по 

ЗДСл., ЗМВР и др. са 71 броя, делата по КСО и ЗСП са 38 броя, делата по 
чл.304 АПК са 8 броя, делата по ЗМИ, ЗИНО са 2 броя и жалби с/у подзак. 
норм. актове също 2 броя. 

Следва да се обърне внимание, че от свършените общо 752  бр. дела 
по ЗУТ и ЗКИР, решени по същество са едва 345 бр. или 45% от делата, 
като останалата част - 407 бр. са прекратени. Този показател следва да се 

има предвид при преценка натовареността на съдиите по отделения. 
 От общо свършените за периода други административни дела - 375 

броя решени по същество са  229 дела, което представлява 61% от общо 
свършените други административни дела, като останалата част - 146 броя 
са прекратени. Този показател, също следва да се има предвид при 

преценката на натовареността на съдиите по отделения. 
 Същите са изводите и по отношение прекратените дела по искови 

производства - 66 бр. от общо свършените 103 бр. дела, което 
представлява 64% от делата  по искови производства се прекратяват. 
Делата по ЗДС и ЗОбС - 76 прекратени дела от общо свършени 151 дела 

или процента на прекратените е 50%. 
 Голям брой по същество са решени и частни административни дела - 
562 бр. от свършените общо 662 броя или 84% от частните дела.    

 Най-голям брой през отчетния период са решените по същество в 
съда касационни дела - 1048 дела от общо свършените 1083 броя 

касационни дела през периода, което представлява 96% от свършените 
общо касационни дела.  
 С най-голям брой решени по същество дела в съда са съдиите 

Марияна Ширванян - 171 бр. от първо отделение, съдия Ивелина Янева – 
168 бр. от първо отделение, съдия Веселина Чолакова - 160 бр. от първо 
отделение, съдия Дарина Рачева - 152 бр. от първо отделение и съдия 

Искрена Димитрова - 150 бр. от първо отделение.  
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 В първо отделение са решени по същество 1592 броя дела от общо 

решените по същество за съда 3269 дела, което представлява 49% от общо 
решените по същество дела в съда. Решените по същество данъчни дела са 

663 броя, което представлява 41% от всички решени в отделението дела по 
същество. Решените по същество касационни дела са 380 броя, което 
представлява 23% от общо решените по същество дела, 490 броя частни 

административни дела са решени по същество, което представлява 30% от 
решените по същество дела. Останалите дела решени по същество са 46 
броя дела по ЗСПЗЗ, 3 бр. искове по АПК, 8 броя дела по чл.304 АПК,1 брой 

дело по ЗМИ, ЗИНП и 1 брой други административни дела. 
 Във второ отделение решените по същество дела са 729 броя от 

общо решените в съда 3269 дела, което представлява 22% от общо 
решените по същество дела. Решени по същество са 376 броя 
първоинстанционни дела или 51% от решените дела в отделението; 319 

броя касационни дела или 44% от общо решените дела в отделението  и 34 
броя частни дела или 5% от всички решени дела в отделението. 

В трето отделение решените по същество дела са 948 броя от общо 
за съда  3269 бр. дела, което представлява 29% от всички решени по 
същество дела в съда. Решените първоинстанционни дела в отделението са 

561 или 59% от делата, касационните дела са 349 бр. или 37% от решените 
по същество и 38 частни дела, които са 4% от делата. 

                               

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА 
   

През отчетния период в съда са прекратени  общо 1063 бр. дела, 
което представлява 24% от общо свършените дела. През 2009г. са били 
прекратени   878 дела, които също представляват 24% от свършените дела. 

           Най-голям е броя на прекратените дела по ЗУТ и ЗКИР - 407 бр., 
следват други административни дела - 146 бр., дела по ДОПК и ЗМ - 126 

бр., дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАДм – 76 броя, дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 
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ЗОСОИ и др.- 70 броя, искове по АПК – 66 бр., дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС 
и ЗСВ - 28бр., дела по чл.304 АПК – 5 броя, дела по КСО, ЗСП – 4 броя и 
частни административни дела - 100 броя. 

 Следва да се отбележи, че от делата по ДОПК и ЗМ се прекратяват 
едва 15% от свършените дела, като останалите 85% се решават по 

същество. Този показател е основание да се приеме, че съдиите в първо 
отделение, които  разглеждат този вид дела, постановяват най -много 
съдебни актове по същество и работят с най - голяма натовареност в съда. 

Броят на прекратените дела в първо отделение е  181 или 17% от 
общо прекратените в съда дела. От тях прекратените първоинстанционни 
дела са 132 бр.; касационните дела са 11 бр. и 38 броя частни дела. 

Във второ отделение са прекратени 443 броя дела  или 42% от общо 
прекратените в съда дела. От тях 387 броя са прекратените 

първоинстанционни дела, 6 бр. касационни и 50 бр. частни дела. 
В трето отделените прекратените дела са 439 броя или  41% от общо 

прекратените в съда 1063 броя дела. Прекратените първоинстанционни 

дела са 409 бр., 18 бр. касационни и 12 броя частни дела. 
При анализ на горните данни следва, че от общо прекратените в съда 

1063 броя дела, в първо отделение са прекратени едва 17% от делата, което 
означава че съдиите в отделението са работили с по- голяма натовареност 
от останалите отделения и тенденцията за прекратяване на малък брой 

дела в първо отделение и в частност такива по ДОПК и ЗМ е трайна през 
последните три години.     

 

 
 

 

Сравнителен анализ на прекратените дела 
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СВЪРШЕНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК 
   
 

От свършените през отчетния период 4332 бр. дела, разгледани в 
тримесечен срок са 3000 броя, което представлява 69% от делата. От 

разгледаните в тримесечен срок 3000 броя дела 1276 дела са свършени в 
срок до 1 м., което представлява 42% от свършените общо в тримесечен 
срок дела. Над тримесечен срок са свършени 1332 бр. дела. На този 

показател следва да се обърне специално внимание на съдиите в 
препоръките на настоящия доклад за предприемане на необходимите 
мерки, включително и от Председателя на съда за намаляване на броя на 

приключилите след тримесечния срок дела. 
През 2009г. броя на разгледаните  в срок до три месеца дела е бил 

2024, което представлява  56% от общо свършените дела. Над три месеца 
са били свършени  1568 бр., като следва да се отбележи че през този 
отчетен период е увеличен броя, на свършените в три месечен срок дела 

със 976 броя, а на свършените над три месечния срок е намалял с 236 
броя. 

 През 2008г. броя на свършените в тримесечен срок дела е бил 1949 
или 60% от общо свършените дела са разгледани в тримесечен срок. 

От анализа на горните данни следва да се обърне внимание на 

съдиите, относно дисциплиниране на страните и вещите лица и 
предприемане на необходимите процесуални мерки и способи за 
приключване на по-голям брой от делата в рамките на тримесечния срок.  

 

Сравнителен анализ на разгледани в 3 месечен 

срок дела през 2008г., 2009г. и 2010г.
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Свършените първоинстанционни дела в тримесечен срок са 2023, 
които са се увеличили с 671 броя в сравнение с 2009г., когато в този срок 
са вършени 1352 първоинстанционни дела, което представлява 67% от 

делата, като през 2009г. този процент е бил 66%. Броят на свършените 
касационни дела до три месеца е 977, което представлява 90% от 

свършените касационни дела. Частните административни дела 
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приключили в тримесечен срок са общо 661 бр., което представлява почти 
100% от свършените частни административни дела общо 662 бр. От делата 
по чл.304 АПК всички 13 бр. са приключени в 3 месечен срок. 

Броя на свършените дела по ДОПК и ЗМ в три месечен срок е 273 
бр., което представлява 34 % от общо свършените за периода 796 бр. 

данъчни дела. Този процент е нисък, поради което следва да се обърне  
внимание на всички съдии в първо отделение, разглеждащи този вид дела, 
относно предприемане на необходимите мерки и процесуални действия за 

по-срочно разглеждане на делата. 
Свършените в тримесечен срок дела по ЗУТ и ЗКИР са 436 броя от 

общо свършените 752 броя, което представлява 58% от общо свършените 

дела по ЗУТ и ЗКИР за периода. Този процент е малко над средния, поради 
което следва да се обърне внимание на съдиите във второ отделение, 

разглеждащи този вид дела, относно предприемане на необходимите 
процесуални действия за приключване на по - голям брой от свършените 
дела в рамките на тримесечния срок. 

От свършените 375 броя други административни дела в тримесечен 
срок са разгледани 284 дела, което представлява 75% от делата, останалите 

25% са разгледани извън тримесечния срок. 
От свършените 252 броя дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ  

и др., разгледани в тримесечен срок са 88 броя дела, което означава, че 

35% от тези дела са разгледани в тримесечен срок, останалите 65% извън 
рамките на тримесечния срок. Този показател е нисък, поради което следва 
да се обърне внимание на всички съдии, разглеждащи този вид дела, 

независимо от особеностите и характера на производството и големия брой 
заинтересовани лица, които участват в тях, да предприемат необходимите 

процесуални действия, включително чрез дисциплиниране на страните и 
вещите лица за приключване на делата в рамките на тримесечния срок и 
подобряване на този показател. 

В тримесечен срок са свършени и 68 дела по искови производство от 
общо свършените 103 дела, което представлява 66% от делата.             

Единствено отличен е показателят на свършените в тримесечен срок 
частни административни дела - 661 броя от свършените общо 662 бр., 
което представлява почти 100% от свършените частни административни 

дела. Следва да се препоръча на съдиите и в бъдеще за стремят да запазят 
този висок процент. 

Най - голям брой свършени дела, разгледани в тримесечен срок имат 

съдиите: Мария Ганева от трето отделение – 128 бр., Евгения Баева от 
първо отделение – 127 бр. и Десислава Стоева от трето отделение – 123 бр. 

 В първо отделение разгледаните в тримесечен срок дела са 1172 
броя, което представлява 39% от общо разгледаните в тримесечен срок 
дела в съда. 

Във второ отделение разгледани в тримесечен срок са 808 броя 
дела, което представлява 27% от общо разгледаните в съда дела в 
тримесечен срок. 

В трето отделение разгледани в тримесечен срок са 1020 броя дела 
или 34% от общо разгледаните в съда в този срок дела. 
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НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 

 

От разгледаните в съда през отчетния период 5570 дела в края на 
периода  са останали несвършени 1238 дела, което представлява 22% от 
общо разгледаните дела. В сравнение с отчетен период 2009г. процента на 

останалите несвършени дела в края на периода е намалял с 3%. През 
2009г. от разгледаните в съда 4806 дела в края на периода са останали 

несвършени 1214 дела или  25% от общо разгледаните дела. 
Несвършените първоинстанционни дела в края на периода са 1007, а 

касационните дела 231 бр. През 2009г. несвършените първоинстанционни 

дела са били  1046, а касационните  168 бр. дела. 
Най-голям е броят на несвършените дела по ДОПК и ЗМ - 407 бр. 

дела, които представляват 33% от общо несвършените в съда дела. Следват 
делата по ЗУТ и ЗКИР - 322 броя несвършени дела или 26% от общо 
несвършените дела през периода. Следващите по брой несвършени дела са 

касационните дела – 231 броя или 18% от делата и делата по ЗСПЗЗ – 86 
бр. или 7% от делата. Високия процент на несвършените касационни дела 
се дължи на обстоятелството, че в края на отчетния период през м.ноември 

и м.декември 2010г. са постъпили голям брой касационни дела, които са 
насрочени за разглеждане през следващия отчетен период през м.януари и 

февруари 2011г. в рамките на двумесечен срок.  
Останалите несвършени други административни дела са 82 броя, 

делата по ЗДС,ЗОС,ЗМСМЗ и ЗАдм са 32 броя, искове по АПК – 24броя,  

делата по ЗДСл. и ЗМВР - 23 бр., делата по КСО и ЗСП – 11 бр., жалби с/у 
подзак. нормат. актове - 4 броя и 1 брой по чл.304 АПК. Останалите 

несвършени частни административни дела са 15 броя. 
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 Несвършените дела в края на периода в първо отделение са общо 
512 броя, което представлява 41% от общо несвършените в съда дела, като 
най-голям е боря на несвършените данъчни дела - 406 броя което 

представлява 79% от общо несвършените в отделението дела. Останалите 
несвършени касационни дела са 91  броя. 

Във второ отделение останали несвършени в края на периода са 
общо 372 броя дела или 30% от общо несвършените в съда дела. Следва да 
се обърне внимание, че останалите несвършени дела по ЗУТ в отделението 

са общо 288 броя, което представлява 77% от общо несвършените в 
отделението дела, поради което следва да се обърне внимание на съдиите в 
отделението относно високия процент несвършени дела по ЗУТ. 

Несвършените дела в трето отделение са 354 бр., което 
представлява 29% от общо несвършените в съда дела.  

        
    

Сравнителен анализ на останалите 

несвършили дела в края на периода             

по отделения

41%

30%

29%
I-во

II-ро

III-то

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2010г. ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ 
 

Общо за отчетния период  броя на върнатите обжалвани дела в съда, 
по които е било постановено решение са 915 броя, като  през 2009г. 
същите са били 707 бр.  

От тях изцяло оставени в сила са общо 669  броя решения или 73% от  
всички проверени решения. През 2009г. потвърдени са били 495 броя 
съдебни решения  или 70% от всички  проверени такива. През този отчетен 

период процента на потвърдените съдебни решения се е увеличил с 3 %, 
който е незначителен и следва да се обърне внимание на съдиите за 

съобразяване на постановените решения с практиката на ВАС на РБ. 
Отменените решения поради наличие на касационните основания по чл. 
209, т. 3 от АПК са общо 149 броя, частично отменени и обезсилени 

решения в същата хипотеза са общо 73 решения. Отменени изцяло на 
основания извън тези по чл. 209, т. 3 АПК са 2 бр. решения. Обезсилените 

решения по чл. 221, ал. 3 АПК са 16 бр., 5 броя решения са обезсилени 
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поради оттегляне на жалбата. Един брой решение е обезсилено поради 
сключване на споразумение по чл. 221, ал. 6 АПК.  

 

Общо за отчетния период  броя на върнатите обжалвани дела в съда, 
по които е било постановено определение са 490 броя при 420 бр. през 

2009г. От тях изцяло оставени в сила са общо 349 броя определения или 
71% от всички върнати определения. В сравнение с отчетен период 2009г. 
процента на потвърдените определения е увеличен с 2%, тъй като през 

2009г. са били потвърдени  293 определения  или 69 % от всички  върнати 
дела. Отменени изцяло са общо 118 определения или 24% от всички 
върнати обжалвани определения. Обезсилени са 11 броя определения; 12 

бр. определения са отменени частично. 
  

В първо отделение потвърдени изцяло са 271 броя съдебни 
решения от общо 669 броя потвърдени решения за съда или 40% от общо 
потвърдените решения и 65% от общо върнатите обжалвани решения в 

отделението. 
 

Във второ отделение изцяло потвърдени са 172 броя решения или 
26% от общо потвърдените решения в съда и 82% от общо върнатите 
обжалвани решения в отделението. 

 
В трето отделение изцяло оставени в сила са 226 броя съдебни 

решения или  34% от общо оставените в сила решения в съда за периода и 

78% от върнатите обжалвани решения в отделението. 
 

 
 
 

Сравнителен анализ на потвърдените от 

ВАС решения  по отделения

40%

26%

34%
I-во - 271 броя

II-ро - 172 броя

III-то - 226 броя
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III ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 
ПО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
 

                     ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ  

 
      Първо отделение на Административен съд гр. Варна разглежда 

данъчни, митнически дела, касационни дела от наказателно -
административен характер, дела по чл. 75 от ДОПК и частни данъчни дела. 
 

 
                     СЪСТАВ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ: 

       
      През отчетния период 01.01.2010г. до 31.12.2010г. в първо отделение 
са работили общо 12 съдии, от които 11 съдии са работили  през целия 

отчетен период и 1 съдия само за част от периода от м.юни до 31.12.2010г.  
      
 

НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА  ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
       

      Останалите несвършени дела в отделението в началото на отчетния 
период са общо 513 броя  от общо несвършени за съда 1214 бр. или 42% от 
несвършените дела, от които по ДОПК и ЗМ са 393 бр.; 51 броя дела по 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ; 59 броя касационни от 
наказателно-административен характер дела, 5 бр. частни 
административни дела. Разпределени по съдии несвършените дела са 

както следва: Веселина Чолакова - 65 броя дела, Дарина Рачева - 57 дела, 
Евгения Баева - 47 дела , Ивелина Янева - 60 дела, Ивета Пекова - 41 дела, 

Искрена Димитрова - 44 дела, Даниела Василева - 1 дело, Красимира 
Желева - 64 дела, Маргарита Йорданова - 50 дела, Марияна Ширванян - 62 
дела и Тинка Косева - 22 дела. Съдия Евгения Иванова няма несвършени 

дела в началото на отчетния период. Най – голям брой несвършени дела в 
началото на периода имат съдиите Веселина Чолакова – 65,  Красимира 

Желева - 64 и  Марияна Ширванян - 62 броя дела. 
 
 

 
          ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
      

През отчетния период в отделението са постъпили общо 1772 броя 
дела които са със 617 броя повече от 2009г. От общо постъпилите в съда 

4356 бр. дела в отделението са постъпили 41% от делата. Постъпилите дела 
по ДОПК и ЗМ са 802 броя, които са със 123 броя повече от 2009г. – 679 
броя  първоинстанционни дела по ДОПК и ЗМ; 1 бр. дело по ЗСПЗЗ; 416 

броя наказателни от административен характер дела; 2 броя искове по 
АПК; 12 броя дела по чл.304 от АПК; 532 броя частни административни 
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дела от които 301 бр. са делата по чл.75 от ДОПК ; 6 броя други касац. дела 
и 1 брой дело по ЗМИ,ЗИНП. 
  В сравнение с отчетен период 2008г.,  когато в отделението са 

постъпили общо 1071 броя дела и през отчетен период 2009г. когато са 
постъпили 1155 бр., през този отчетен период е налице увеличение на 

постъпилите дела със 701  броя или със 40% в сравнение с 2008г. и със 617 
броя или 35% повече в сравнение с 2009г. Увеличен е и броят на 
постъпилите дела по ДОПК и ЗМ  със 123 бр. повече от 2009г., когато са  

били 679 бр. и със 228 броя повече от 2008г., когато данъчните дела са 
били 574бр. или тенденцията е за увеличение със 100бр. данъчни дела от 
всяка предходна година. Тенденцията е към увеличение и на броя на 

касационните от наказателно-административен характер дела от 227 бр. 
през 2008г. на 284 бр. през 2009г. или със 57 дела  и 416  бр. през 2010г. 

или със 132 броя повече от предходната година.     
         Постъпленията на делата през периода по съдии са както следва: 
  Веселина Чолакова - 160 броя дела; Дарина Рачева - 157 броя дела; 

Евгения Баева - 167 броя дела; Ивелина Янева - 160 броя дела; Ивета 
Пекова - 167 броя; Искрена Димитрова - 156 броя; Евгения Иванова - 85 

броя; Красимира Желева - 150 броя; Маргарита Йорданова - 135 броя; 
Даниела Василева – 164 броя; Марияна Ширванян - 169 броя  и Тинка 
Косева - 102 броя. Най-голям брой дела са постъпили на съдия Марияна 

Ширванян - 169 броя, като постъпленията на делата между останалите 
съдии, работили  през целия отчетен период са сравнително равномерни с 
изключение на Председателя Тинка Косева, на която се разпределят на 

50% в сравнение с останалите съдии. 
Средно постъпилите дела в отделението на един съдия за периода са 

148 дела като в сравнение с отчетен период 2009г., когато са били  средно  
по 128 броя дела се наблюдава увеличение на постъпилите дела с 20 броя 
средно на един съдия, както и увеличение  с почти 41 бр. дела в сравнение 

с 2008г., когато средния брой е бил около 107 дела на съдия.Средно 
месечно на един съдия са постъпили по 12.3 дела. 

В отделението са постъпили средно по 67 броя данъчни и митнически 
дела на един съдия в сравнение с 2009г. техния брой е бил по 75 броя дела 
по ДОПК и ЗМ  и се наблюдава намаление на средния брой на постъпилите 

данъчни и митнически дела, което може да се отдаде на обстоятелството, 
че през целия отчетен период в отделението са работили повече съдии в 
сравнение с 2009г. 

Средно на съдия в отделението за периода са постъпили по 35 броя   
КНАХД, които са с по 4 броя повече от тези за 2009г./по 31 броя/ и с по 13 

броя повече от 2008г., когато постъпленията са били по 22 КНАХД. 
  Средно месечно на един  съдия в отделението са постъпвали около 
12,3   броя дела, като е налице намаление в сравнение с миналия отчетен 

период 2009г., когато този брой е бил средно  14,2 броя дела и увеличение 
в сравнение с 2008г. -  средно по 10,5 дела на месец. 
          

 
РАЗГЛЕДАНИ ДЕЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

     
    В първо отделение съдиите са разгледали общо 2285 бр.  дела или 

41% от общо разгледаните в съда дела, които са със 709 бр. повече от 
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разгледаните през 2009г. - 1576 дела или са разгледани 32% повече дела и  
с 897 бр. повече от разгледаните през 2008г. - 1388 дела или 42% повече  
от 2008г. От тях 1266 бр. са първоинстанционни, които със 148 бр. повече 

от разгледаните  1118 първоинстанционни през 2009г. и 482 бр. 
касационни, които са с 163 бр. повече от разгледаните през 2009г. - 319 

касационни. Разгледани са и 537 бр. частни дела. 
Средно от съдиите в отделението са разгледани по 190бр. дела през 

отчетния период, а средно месечно са разгледани по 16бр.дела  

 От разгледаните 2285 бр. дела - 1195 броя са по ДОПК и ЗМ, което 
означава, че 52% от общо разгледаните дела  са данъчни и митнически. В 
сравнение с предходните два отчетни периода е налице увеличение със 236 

броя от разгледаните 959 броя през 2009г. на разгледаните данъчни и 
митнически дела и с 358 броя от разгледаните през  2008г. - 837 броя 

данъчни  и митнически дела.  
 Разгледани са и  52 дела по ЗСПЗЗ, които са с 91 по-малко от 2009г., 

когато са разгледани общо 143 дела по ЗСПЗЗ, 537  бр. частни 

административни дела по ДОПК. През отчетния период са разгледани също 
475  броя касационни от наказателно-административен характер дела; 7 

броя други касационни дела; 1 бр. други административни дела; 13 дела по 
чл. 304 АПК; 4 бр. искове по АПК и 1 дело по ЗМИ, ЗИНП. 
 Тенденцията е за увеличаване броя на разгледаните дела в 

отделението в сравнение с предходните два отчетни периода.  
По съдии разпределението на разгледаните дела е както следва: 
Съдия Веселина Чолакова е разгледала общо 225 броя дела, от които 

120 броя по ДОПК и ЗМ; 9 броя по ЗСПЗЗ, 58 броя частни 
административни дела;  36 броя КНАХД; 1 бр. иск по АПК; 1 брой други 

касац. дела. 
Съдия Дарина Рачева е разгледала 214 броя дела от които 112 броя 

по ДОПК и ЗМ; 7 броя по ЗСПЗЗ; 48 броя частни адм. дела и 46 броя 

КНАХД и 1 бр. иск по АПК. 
 Съдия Евгения Баева е разгледала 214 бр. дела, от които 112 по 

ДОПК и ЗМ, 3 бр. по ЗСПЗЗ; 54 броя частни данъчни дела, 3 бр. 
касационни дела и 42 бр. КНАХД.  

Съдия Ивелина Янева е разгледала през периода 220 броя дела, от 

които 119 бр. по ДОПК и ЗМ, 6 броя по ЗСПЗЗ; 50 бр. частни 
административни дела и 45 броя КНАХД. 
  Съдия Ивета Пекова е разгледала 208 броя дела през периода, от 

които 111 броя по ДОПК и ЗМ; 3 бр. по ЗСПЗЗ; 1 бр. по ЗМИ,ЗИНП; 46 
броя частни адм. дела; 46 броя КНАХД и 1 бр. други касационни дела. 

  Съдия Искрена Димитрова е разгледала 200 броя дела, от които 105 
бр. по ДОПК и ЗМ; 7 броя по ЗСПЗЗ; 45 бр. частни адм. дела и 43 бр. 
КНАХД. 

  Съдия Даниела Василева е разгледала 165 броя дела, от които 75 бр. 
по ДОПК и ЗМ; 48 броя частни адм. дела, 41 броя КНАХД и 1 бр. друго 
касационно дело. 

Съдия Евгения Иванова е разгледала 85 броя дела през периода, от 
които 44 броя по ДОПК и ЗМ; 17 броя частни адм. дела; 24 броя КНАХД. 

Съдия Красимира Желева е разгледала 214 броя дела, от които 124 
бр. по ДОПК и ЗМ; 4 бр. по ЗСПЗЗ; 44 бр. частни адм. Дела и 42 бр. 
КНАХД. 



Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

Съдия Маргарита Йорданова е разгледала 185 бр. дела, от които 99 
бр. по ДОПК и ЗМ; 6 бр. по ЗСПЗЗ; 41 бр. частни адм. дела и 39 бр. 
КНАХД. 

  Съдия Марияна Ширванян е разгледала общо 231 броя от които 120 
бр. по ДОПК и ЗМ; 7 бр. по ЗСПЗЗ; 2 бр. искове по АПК; 50 частни адм. 

дела; 1 брой друго адм. дело и 51 броя КНАХД. 
  Съдия Тинка Косева е разгледала общо 124 броя дела, от които 54 
броя по ДОПК и ЗМ; 13 бр. адм. дела по чл.304 АПК; 36 бр. частни адм. 

дела, 1 бр. друго касационно дело и 20 броя КНАХД. 
Най - голям брой дела в отделението са разгледани от съдиите 

Марияна Ширванян – 231 броя, съдия Веселина Чолакова - 225 броя, съдия 

Ивелина Янева – 220 броя  и съдиите Красимира Желева и Дарина Рачева - 
по 214 бр., а най-малък брой – съдия Евгения Иванова, която не е работила 

през целия отчетен период и Председателя на съда, на който се 
разпределят 50% от делата на другите съдии в отделението.   
         

 
ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА: 

     
От разгледаните през периода 2285 дела в първо отделение са 

свършени общо 1773 бр. дела, което представлява 78% от делата,които са 

със 719 броя повече от свършените 1054 броя дела през 2009г. и с 807 бр. 
повече от свършените 966 броя дела през 2008г. От общо свършените за 
съда 4332 бр. дела в отделението са свършени 41% от делата. Свършените 

първоинстанционни дела в отделението са 1382 бр., а свършените 
касационни – 391 бр. 

Големия брой свършени дела е показател за много добра организация 
и работа на съдиите в отделението. 

Средно един съдия в отделението е свършил 148 броя дела през 

отчетния период, а средно месечно по 12.3 броя дела, което налага извода, 
че броя на свършените дела е равен на броя на постъпилите./148 броя 

постъпили средно годишно на съдия и 12.3 броя средно месечно/. 
От свършените 1382 бр. първоинстанционни дела частните 

административни дела са 528 бр. или 38% от делата. 

От свършените общо 1773 бр.дела в отделението по ДОПК и ЗМ са 
свършени общо 789 бр., което представлява 44,5% от делата в сравнение с 
отчетен период 2009г., когато броя на свършените дела по ДОПК е 548 бр., 

през този отчетен период е налице увеличение на свършените дела с 241 
бр., който показател е добър, но и очакван и обясним, предвид увеличения 

брой постъпили данъчни дела през 2010г. в сравнение с 2009г. и  по-
големия брой свършени дела през 2010г.. 

 Свършени са още  48 броя дела по ЗСПЗЗ; 3 бр. искове по АПК; 12 

бр. дела по чл. 304 от АПК; 1 брой по ЗМИ, ЗИНП; 1 бр. други 
административни дела; 528 броя частни административни дела /134 бр. за 
2009г./; 384 броя КНАХД и 7 бр. други касационни дела. 

В процентно изражение са свършени общо 78% от разгледаните през 
отчетния период дела, а от разгледаните  данъчни и митнически дела са 

свършени 66% от делата. Свършените частните административни дела са 
98%. 
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От разгледаните касационни от наказателно-административен 
характер дела през 2010г. са свършени  81% от делата, като за 
предходните периоди  2009г. този процент е бил   80%, а през  2008г. са 

били 89% свършените КНАХД,  който показател бележи леко подобрение, 
но не е много добър за работата в отделението с оглед резултатите от 2008г.  

и следва да се вземе предвид и се обърне внимание при разглеждане на 
КНАХД.  
 Като обща констатация в отделението е увеличен броя на свършените 

дела през 2010г. в сравнение с 2009г. и 2008г., като се е увеличил броя и 
на свършените данъчни дела и КНАХД в сравнение с 2009г., което от една 
страна се дължи на общото нарастване на броя на разглежданите дела през 

2010г., а от друга – на предприетите необходими процесуални действия от 
страна на съдиите с оглед увеличаване броя на свършените данъчни дела и 

КНАХД в сравнение с 2009г.  
  Най-голям брой дела в отделението през периода са свършени от 
съдиите Ивелина Янева – 183 бр., Марияна Ширванян - 182 бр. и Веселина 

Чолакова – 175 бр. По-малко дела е свършил съдията, който не е работил 
през целия отчетен период: Евгения Иванова – 43 бр. и Председателят на 

съда Тинка Косева – 99 бр.       
Средно за отчетния период един съдия  е свършил 148 бр. дела, при 

116 дела през 2009г.  и 87,8 бр. през 2008г., а средно месечно този брой е 

12 бр. дела на съдия при  9,6 броя дела на един съдия през 2009г., което е 
добра тенденция за нарастване броя на свършените дела от съдиите в 
отделението. 

            
 

РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО: 
     
      От свършените през периода 1773 броя дела, решени по същество са 

общо 1592 бр. дела или 89% от делата, който брой е увеличен в сравнение с 
2009г. със 666 броя, когато решени по същество са били  926 броя дела. От 

общо решените по същество в съда 3269 броя дела в отделението са 
решени по същество 49% от делата, който резултат е показателен за 
голямата натовареност на съдиите в първо отделение. От решените по 

същество, 663 броя  са по ДОПК и ЗМ или 41% от делата, които са със 175 
броя повече от 2009г., когато са били решени  488 бр. дела по ДОПК и ЗМ. 
Решени по същество са и 373 броя КНАХД, които са със 128 броя повече от 

решените през 2009г. 245 броя КНАХД. Решени по същество са и 46 броя 
дела по ЗСПЗЗ, 3 броя искове по АПК, 7 броя други касационни дела, 490 

броя частни административни дела при 118 броя частни административни 
дела за 2009г. Решени са 8 дела по чл. 304 от АПК, 1 брой по ЗМИ, ЗИНП и 
1 брой др. адм. дело. 

Средно в отделението за периода са решени по същество 133 броя 
дела от съдия, а средно месечно са решени по същество 11бр. дела от един 
съдия.Следователно от свършените средно месечно 12бр. дела от един 

съдия в отделението 11бр. от тях са с постановени актове по същество.        
      Най - голям брой съдебни актове по същество е постановила съдия 

Марияна Ширванян - 171 броя и съдиите Ивелина Янева – 168 броя, 
Веселина Чолакова -160 броя, Дарина Рачева - 152 броя и съдия Искрена 
Димитрова - 150 броя. По-малък брой решени по същество дела има съдия 
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Евгения Иванова, която не е работила през целия отчетен период и 
Председателя на съда.  

Като добра оценка за работата на отделението следва да се отбележи 

по-големия брой решени по същество дела през 2010г. -  със 666 броя 
повече от 2009г. или решените по същество дела  са с 42 % повече от 

2009г.  
Прекратени през отчетния период са общо 181 броя дела при  118 

броя прекратени дела през 2009г., като увеличението на прекратените дела 

със 63 бройки е закономерно с оглед общото увеличение на разглежданите 
дела през периода. От общо прекратените в съда общо 1063 броя дела в 
отделението са прекратени едва 17% от делата, което означава че съдиите 

в отделението са работили с по-голяма натовареност от останалите 
отделения и тенденцията за прекратяване на малък брой дела в първо 

отделение и в частност такива по ДОПК и ЗМ е трайна през трите години. 
От прекратените дела 126 броя са по ДОПК и ЗМ,  които са се увеличили в 
сравнение с 2009г., когато техния брой е бил  60 броя по ДОПК и ЗМ или 

през 2010г. са прекратени 66 броя повече дела по ДОПК и ЗМ. Прекратени 
са  2 дела по ЗСПЗЗ,  38 броя частни административни дела, 11 броя 

КНАХД и 4 броя дела по чл.304 АПК. 
                 

 

РАЗГЛЕДАНИ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ДЕЛА: 
 
        От свършените в отделението през периода 1773 броя дела, 

разгледани в три месечен срок са общо 1172 броя дела или 66% от 
делата,  които са със 676 броя повече от свършените в три мес. срок 496 

броя дела през 2009г. и  39% от общо свършените в 3 месечен срок 3000 
броя  дела в съда  през отчетния период. Най-голям брой дела в три 
месечен срок е разгледала съдия Евгения Баева – 127 бр., от които 37 бр. - 

данъчни дела, и съдиите Ивета Пекова и Искрена Димитрова – по 120 
броя, от които съответно 34 и 39 броя данъчни дела. Останалите съдии са 

разгледали в три месечен срок средно по 100 броя дела. По този показател, 
макар и удвоен в сравнение с 2009г., следва да се обърне внимание на 
съдиите в отделението, относно дисциплиниране на страните и вещите 

лица и предприемане на необходимите процесуални мерки и способи за 
приключване на по-голям брой от делата в рамките на три месечния срок.  

От свършените в три месечен срок 1172 броя  дела по ДОПК и ЗМ са 

свършени общо 269 броя дела. В три месечен срок са свършени  и 355 броя 
КНАХД от общо за съда 945 броя КНАХД, което представлява  37% и 30% 

от общо свършените в отделението дела в три мес. срок. Следва да се 
обърне внимание на съдиите в отделението, относно предприемане на 
необходимите мерки за приключване на по-голям брой дела по ДОПК и ЗМ   

в рамките на три месечния срок. 
В три месечен срок са разгледани  общо 527 частни 

административни дела от общо за съда 662 броя дела, което представлява 

80% от частните дела. Разгледани в три месечен срок са и 1 бр. по ЗСПЗЗ; 
12 бр. дела по чл.304 от АПК; 1 бр. други адм. дела; 1 бр. по ЗМИ, ЗИНП; 6 

броя други касационни дела. 
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ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ПЕРИОДА: 
      
        От разгледаните през отчетния период 2285 броя дела, останали 

несвършени дела в отделението в края на периода са  512 броя дела или 
22%  от делата и 41% от общо несвършените в края на периода за целия 

съд 1238 броя дела. Тенденцията е за запазване броя на несвършените дела 
в сравнение с предходната година, като през 2009г. те са били също 512 
броя, което може да се отчете като добър показател с оглед по-големия брой 

постъпили и разгледани дела от отделението. По ДОПК и ЗМ останали 
несвършени са 406 броя дела; 4 броя дела по ЗСПЗЗ; 1 бр. искове по АПК; 
1 брой дело по чл.304 АПК; 9 броя частни дела и 91 броя  КНАХД. 

С най-голям брой  несвършени дела в края на периода са съдиите 
Красимира Желева - 69 броя; съдия Веселина Чолакова – 50 бр. и съдия 

Марияна Ширванян – 49 броя.  
 
 

 
ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: 

       
      Общо в отделението през отчетния период са  върнати  обжалваните и 
протестирани пред ВАС на РБ  417 броя съдебни решения от общо за 

съда 915 броя съдебни решения. От 417 броя върнати обжалвани решения, 
потвърдени изцяло са 271 броя  решения, което представлява 65% от 
върнатите обжалвани в отделението дела и 26% от потвърдените общо за 

съда 1018 дела. През 2009г. броя на потвърдените решения е бил  201 броя 
съдебни решения, който процент е бил  64% от върнатите обжалвани 

съдебни решения. Отменени изцяло, поради наличие на касационните 
основания по чл. 209, т. 3 от АПК са общо 84  броя съдебни решения, което 
представлява 20% от върнатите обжалвани решения в отделението и 56% 

от отменените общо в съда съдебни решения. 1 бр. решение е обезсилено 
по чл. 221, ал. 3 АПК. Частично отменени са 58 броя съдебни решения. 

Отменени изцяло на основания извън тези по чл. 209, т. 3 от АПК са общо 2 
броя съдебни решения и по - конкретно поради невиновно поведение на 
съда, поради представяне на нови доказателства пред касационната 

инстанция; 1 бр. решение е обезсилено поради сключване на споразумение 
по чл.221, ал. 6 от АПК.       

От върнатите обжалвани 100 бр. определения са потвърдени 66 бр., 

което представлява 66% от обжалваните определения. Отменени изцяло са  
32 бр. определения, 1 бр. определение е обезсилено по чл.221, ал. 3 от АПК 

и 1 бр. определение е частично отменено и обезсилено.  
С най-голям процент потвърдени решения в отделението са съдиите: 

Маргарита Йорданова – 100% и Ивета Пекова - 75%. С най-голям процент  

потвърдени определения са съдиите Марияна Ширванян - 100% и Тинка 
Косева - 100%. 

Най-голям брой отменени решения в отделението имат съдиите: 

Красимира Желева - 31% и Дарина Рачева - 28% . 
  Най-голям брой отменени определения имат съдиите Евгения Баева -  

61% и Искрена Димитрова – 54%. 
  Високия процент на потвърдените съдебни актове през периода е 
основание за много добра оценка на  работа на съдиите в отделението и 
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задълбочено проучване на делата, както и постановяване на 
законосъобразни и обосновани съдебни актове. 
 

                                 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
  

  В заключение следва да се отбележи, че натовареността в първо 
отделението е голяма, както поради нарасналия брой постъпления на 
данъчни и митнически дела, така и поради фактическата им и  правна 

сложност.Съдиите в отделението    са проучвали задълбочено и подробно 
делата преди съдебно заседание, произнасяли са се още в закрито съдебно 
заседание по искания за допускане на доказателствата с оглед бързина 

процесуална икономия.Предприети са необходимите процесуални мерки за 
дисциплиниране на страните  и вещите лица.През отчетния период в 

отделението са наложени общо 41 бр.санкции от които 31 бр. глоби на 
страните по чл.92а от ГПК за неоснователно отлагане на делото.Наложени 
са и 6 глоби на вещи лица по чл.86 от ГПК за непредставяне на заключение 

в срок.Една глоба е наложена по реда на чл.89 ГПК ,2 броя по отм.чл.65 от 
ГПК и 1бр.по чл.110, ал.3 от ГПК.Дисциплинаращи мерки спрямо страните  

и вещите лица чрез налагане на предвидените глоби са  предприети от 
съдиите Веселина Чолакова-ІІ състав;Дарина Рачева –ІІІ състав;Евгения 
Баева-ІV състав и Ивелина Янева-V състав.Останалите съдии не са 

налагали санкции през отчетния период.От всички съдии са давани 
подробни указания на страните за представяне на доказателства, а на 
административните органи за комплектоване на преписките в закрито 

съдебно заседание и представянето им още в първото по делото заседание. 
       През отчетния период в отделението са провеждани ежемесечни срещи 

на съдиите, на които са обсъждани всички възникнали проблеми, 
включително и съдебната практика, както на отделението, така и на ВАС 
на РБ, като следва да се отбележи, че последната е доста противоречива по 

данъчни и митнически дела и създава затруднения на съдиите при 
постановяване на решения по тези видове дела. 

       
ПРЕПОРЪКИ: 

        

     Като препоръки за подобряване качеството и бързината  на работата в 
отделението, следва да се посочат:по-често прилагане на санкции при 
несвоевременни доказателствени искания на страните с оглед 

дисциплиниране им.Своевременно назначаване на искани още с жалбата 
експертизи и дисциплиниране на вещите лица за представяне на 

заключение в законовите срокове и недопускане назначаването на едни и 
същи вещи лица, което да става причина за неизготвяне на заключения в 
законовите срокове.Следва да се дават задължителни указания от съдиите 

до административните органи  за своевременно комплектоване и 
попълване на административните преписки още в закрито съдебно 
заседание преди насрочване на делото за първо съдебно заседание. 
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ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ  

 
      

Във второ отделение на съда се разпределят и разглеждат дела по 
Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния 
регистър, дела по ЗДСл и ЗМВР, предявени искове по АПК, както дела от 

частен характер за допускане на предварително изпълнение, спиране 
изпълнението на административни актове по ЗУТ, както и  дела по ЗСПЗЗ 
образувани по жалби срещу заповеди на Областния управител на Варненска 

област за одобряване плановете на новообразуваните имоти в различи 
местности на гр. Варна, ЗМИ. 

 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
През отчетния период от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. в отделението са 

работили девет съдии. 
 

ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ВЪВ ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2010  ГОДИНА 

И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИТЕ ПЕРИОДИ 
 

1.ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
За периода 01.01.-31.12.2010г. във Второ отделение са постъпили общо 

1238 дела /или 28 % от общо постъпилите дела в съда/, от които: 
- 817 първоинстанционни - 780 бр. по ЗУТ и ЗКИР, 25 бр. по ЗСПЗЗ, 

2 бр. по ЗДСл и ЗМВР, 7 бр. дела-искове по АПК, 1бр. по ЗМИ 2 бр. – други 

административни дела.  
- 84 частни административни дела - такива по чл.60, 166 и 167 от 

АПК;  
- 337 касационни дела, от които 326 бр. КНАХ дела и 11 бр. други 

касационни дела. 

Постъпленията в отделението са равномерни, като средномесечно на 
съдия са постъпили по 11,5 дела или средно годишно 138 броя дела, а за 
отчетния период са както следва:  

Недева – 107 бр. дела, Стамболова – 145 бр., Попова – 142 бр.,  
Обретенова – 136 бр., Кипров – 140 бр., Иванова – 145 бр., Бахчеван – 141 

бр., Николова – 137 бр. и Ганчева – 145 бр. При извършен сравнителен 
анализ от ръководителя на отделението се установява, че разпределените на 
съответните съдии в отделението дела, с оглед техния предмет и страни са 

предимно еднакви по тежест.  
През предходния отчетен период 01.01.-31.12.2009г. в отделението са 

били постъпили общо 1001 бр. дела, от които 554 първоинстанционни, 124 

частен характер и 323  КНАХ дела, представляващи 28 % от постъпленията 
на съда. Като средното месечно постъпление на съдия е било 9,3 дела за 

работещите в отделението десет съдии, като се отчете факта, че съдия Мария 
Йотова е работила в състава на II-ро отделение до м. септември 2009 г.  



Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

За сравнение следва да се има предвид, че през периода 01.01.-
31.12.2008г. в отделението са били постъпили общо 1058 дела /25 % от 
постъпленията на съда/, от които 664 първоинстанционни, 121 частен 

характер и 270  КНАХ дела. Като средното месечно постъпление на съдия е 
било 11 дела или 110 дела средно годишно. В този период в отделението са 

работили десет съдии. 
При анализ на показателите се установява, че през 2010г. е налице 

тенденция за повишаване на постъпилите за разглеждане дела, като в тази 

връзка следва да се отчете и факта, че в отделението вече работят девет 
съдии, в сравнение с предходните периоди, в които са били десет. Същата 
тенденция се наблюдава и при анализа на  касационните дела в сравнение с 

предходните отчетни периоди – за настоящия отчетен период касационните 
дела са 337 при 323 броя за 2009г. и 270 броя през 2008г. През 2010г. се 

констатира намаляване броя на постъпилите във Второ отделение частни 
административни дела с приблизително 32% спрямо предходните два 
отчетни периода. 

 
 

2. РАЗГЛЕДАНИ  И СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 
Разглеждането на делата от съдиите във Второ отделение на 

Административен съд – Варна се осъществява по изготвен и обявен 
предварително график. Съдиите от отделението заседават средно четири 
пъти месечно в определена предварително съдебна зала.  

Общият брой на останалите несвършени дела в началото на отчетния 
период е 306 броя дела. От тях 215 броя са по ЗУТ и ЗКИР, 28 броя са по 

ЗСПЗЗ, 2 бр. по ЗМВР и ЗДСл,  8 броя дела по ДОПК (предвид факта, че 
съдия Кипров за определен период през 2009 г. е работил в I-во отделение), 2 
бр. други адм.дела , 1 частно или 256 бр. първоинстанционни дела и 50 

касационни дела. В сравнение с останалите несвършени дела през началото 
на предходния отчетен период са били 362 броя дела., а за 2008г. са били 365 

бр.дела. От изложеното е видно, че макар численият състав на отделението да 
е намален, това не е довело до занижаване ефективността на работата. 
Напротив – броят на несвършените дела е с 56 броя по-малко, което в 

процентно съотношение представлява приблизително 15,5 %  по-малко 
несвършени дела в началото на отчетния период в сравнение със същия 
показател от предходните такива. 

Общия брой на разгледаните в отделението дела е 1 544 бр. От тях 
1238 бр. новообразувани и 306 бр. останали несвършени от предходния 

период- като от последните 256 бр.дела са първоинстанционни и 50 бр.дела 
са касационни. От разгледаните през отчетния период дела 1072 броя са 
първоинстанционни, 387 броя касационни и 85 частен характер. Средно от 

съдия за отчетния период са разгледани приблизително по 171,5 броя дела, 
което е с 13,5% повече от предходния отчетен период за 2009г. когато са 
разгледани около 151 бр.дела, а спрямо периода 2008г. когато средно от 

съдия са разгледани около 125 бр. дела увеличението е с  37,2% спрямо 
разгледаните през отчетната 2010г. 

През предходния отчетен период общия брой на разгледаните в 
отделението дела е 1 363 бр. – 1001 бр. новообразувани и 362 бр. останали 
несвършени от предходния период. От разгледаните в предходния отчетен 
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период дела 886 бр. са били първоинстанционни, 352 касационни и 125 от 
частен характер. Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 
151 дела.  През 2008г. средно от съдия са разгледани 125 броя дела от които 

1 058 бр. новообразувани и 193 бр. останали несвършени от предходния 
период. От тях 834 първоинстанционни, 296 касационни и 121 частен 

характер. 
При сравнителен анализ се установява, че броят на разгледаните 

първоинстанционни дела в сравнение с предходния период е 186 бр. повече, 

което представлява увеличение на броя на тези дела с близо 20%, а по 
отношение на касационните дела се установява, че техния брой е увеличен с 
35 броя, което представлява близо 10 % увеличение спрямо предходния 

период. В сравнение с 2008г. броят на разгледаните първоинстанционни дела 
е с 238 дела повече, а касационните с 91 броя повече. Това увеличение на 

броя от първоинстанционни и касационни дела, разгледани във II-ро 
отделение, не се отнася за делата от частен характер като техният брой през 
отчетния период е намалял с 40 броя, което представлява 32 % спрямо 

предходния отчетен период и с 36 дела по-малко или 30% по-малко спрямо 
2008г. Независимо от последното, общата тенденция сочи към увеличение 

броя на разгледаните дела първоинстанционни и касационни, както се 
посочи и по-горе – с около 13,5 % спрямо 2009г. и 37,2% спрямо 2008г. 

Свършените дела в отделението за отчетния период са общо 1172 броя 

като това представлява приблизително 76 % от всички дела за разглеждане, 
т.е запазени са резултатите от предходния отчетен период. Съобразно 
тази статистика средномесечно един съдия в отделението е свършвал по 10,8 

бр. дела, което е показател за средна натовареност. От всички свършени дела 
847 бр. или 72%  са първоинстанционни дела и 325 броя, респ. 28% 

касационни дела, което сочи на запазване съотношението на 
първоинстанционните спрямо касационните дела в сравнение с предходните 
отчетени период – 71% първоинстанционни към 29 % касационни през 2009 

и 76% първоинстанционни към 24% касационни дела през 2008г. От 
свършените първоинстанционните дела 84 бр. са частни административни 

дела. Постъпилите частни административни дела са 84 бр., от което следва, 
че същите са 100 % свършени, съобразно изискванията на закона за 
бързината на разглеждане и произнасяне по същите. Свършените 

първоинстанционни дела, образувани по жалби срещу индивидуални 
административни актове и искове по АПК са 763 бр., която бройка 
съответства на  93 %   от образуваните през отчетния период дела и респ. 71 

% от разгледаните в отделението дела от този вид. Свършените касационни 
дела са 325 броя и съставляват близо 26 % от образуваните през периода и 28 

% от разгледаните дела, като от общо постъпилите 337 бр. касационни дела 
за периода са свършени 325 броя, което съставлява 96% от всички 
касационни дела в отделението - новообразувани и останали несвършени от 

предходния период. Тук също прави впечатление големия процент на 
свършени дела, което се дължи на характера на самото касационно 
производство, обуславящо възможността същото да приключи още в първото 

насрочено съдебно заседание. 
Свършените дела в отделението за 2009г. са били общо 1055. Имайки 

предвид, че постъпилите дела в отделението за същия период са били 
1001бр., то това сочи, че са свършени 105 % от постъпилите за същия период 
дела и респ. 76% от всички дела за разглеждане. Това се дължи на 
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сравнително големия брой несвършени дела от предходен отчетен период 
(01.01. – 31.12.2008 г.) – 362 бр. Съобразно тази статистика средномесечно 
един съдия в отделението е свършвал по 9,7 дела. От свършените за периода 

дела 753 бр. са били първоинстанционни и 302 бр. - касационни.  
Свършените дела в отделението за 2008г. са били общо 886 бр. Това са 

84 % от постъпилите през годината дела в отделението и респ. 71% от всички 
дела за разглеждане. Съобразно тази статистика средномесечно един съдия в 
отделението е свършвал по 7.4 дела. От тях 618 бр. са били 

първоинстанционни дела и 268 бр. - касационни.  
При сравнителен анализ на данните за отчетния период се установява 

тенденция към увеличение на този показател, като свършените през 2010г. 

дела са със 117 бр. повече от тези през 2009г.,съответно – с 286 бр. повече от 
свършените през 2008 г. Увеличен е и процента на свършените дела от общо 

постъпилите.  
От свършените през периода 1172 бр. дела, решени по същество са 729 

броя, от които 376 бр. първоинстанционни, 319 бр. касационни и 34 бр. 

частни дела. Прекратени с определение са 443 броя дела, от които 387 броя 
първоинстанционни, 6 бр. касационни и 50 бр. частни административни 

дела. В края на периода са останали несвършени общо 372 бр. дела, от които 
310 броя първоинстанционни и 62 бр. касационни дела. 

 

През отчетния период съдиите от Второ отделение са свършили дела 
както следва:  
Недева – 98, от които решени по същество са 49;  Стамболова – 140, от които 

88 по същество; Попова – 144, от които 91 по същество; Обретенова – 124, от 
които 82 по същество; Кипров – 145, от които 90 по същество; М.Иванова – 

138, от които 89 по същество; Бахчеван – 115, от които 74 по същество; 
Николова – 132, от които 81 по същество и Ганчева – 136, от които 85 по 
същество. От тази статистика е видно, че най-много дела в отделението са 

свършили съдиите Красимир Кипров (145 дела) и Евелина Попова (144 дела), 
като съдия Попова е постановила най-много актове по същество – 91 бр. 

От общо свършените дела 1172 бр., разгледани в тримесечния срок 
са 808 бр.дела, което съставлява приблизително 69% от общо свършените, 
като първоинстанционните от тях са 426 броя или 36% от общо свършените, 

298 бр. касационни или 25% от общо свършените и 84 частни дела, 
съставляващи 7% от общо свършените. В този срок най-много дела са 
приключили съдия Стамболова – 108 дела, което представлява  77 % от 

свършените от нея дела през отчетния период, и съдия Кипров - 97 броя или 
близо 67 % от свършените от него дела.  

Останалите 364 бр. или 31 % дела са свършени след тримесечния срок. 
Това следва да се отчете като подобрен показател с оглед оптимизираната 
работа в отделението предвид факта, че за предходния отчетен период тези 

дела са заемали 45 % от сбора на всички свършени дела. След извършен 
анализ на свършените дела след тримесечния срок се установява наличие на 
голям брой заинтересовани в тези производства страни, липсата на срочност 

при представяне на административната преписка от страна на 
административния орган, ведно със списък на заинтересованите в 

производството страни и адреси за тяхното призоваване. Установяването на 
заинтересовани в производството страни в хода на съдебното производство 
препятства разглеждането и срочното свършване на посочените дела от този 
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вид. Натовареността на вещите лица по делата и в тази връзка искания за 
определяне на нов срок за изготвяне на СТЕ е предпоставка за отлагане на 
делата във второ съдебно заседание, а оттам и приключването им след 

тримесечния срок. Констатират се и несвоевременно предявени искания по 
доказателствата от страните. В този смисъл за страна, която неоснователно е 

станала причина за отлагане на делото, както и за неизпълнение на 
разпореждания на съда и непредставяне на заключение от вещо лице в 
определения срок във Второ отделение за отчетния период са наложени по 

чл.92а от ГПК, чл.89 от ГПК и чл.86 от ГПК общо 37 броя глоби. С §73 от 
Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за държавната собственост 

/Обн.Д.В.бр.87/05.11.2010г., в сила от 09.11.2010г./ е прието изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията, с норми от процесуален 

характер, който регламентира и извършване служебно от страна на съда на 
процесуални действия по обявяване в ДВ на оспорването по жалби срещу 
актове обявяването на които е извършено с ДВ с възможност в месечен срок 

от обявлението в ДВ заинтересованите лица, за които акта е благоприятен да 
подадат молба с искане за конституирането им като страни в тези 

производства. За отчетния период в отделението са образувани 185 броя дела 
с посочения предмет. В този смисъл производството по горепосочените дела е 
отдалечено във времето с повече от три месеца от образуването, респ. 

насрочването в първо съдебно заседание.  Отделно от това посоченото 
изменение в ЗУТ регламентира по принципно нов начин страните в 
производствата по делата, което наложи конституиране на надлежните в 

процеса страни и извършване на всички процесуални действия спрямо 
същите. През разглеждания период бе извършено и преструктуриране на 

администрацията на ДНСК с ПМС №5/26.01.2010г.  
В края на отчетния период са останали несвършени общо 372 дела. 

По съдии, както следва:  

Недева – 24; Стамболова – 39; Попова – 40; Обретенова – 48; Кипров – 
36; М.Иванова – 58; Бахчеван – 54; Николова – 33 и Ганчева - 40. Най-висока 

е висящността в състава на съдия Иванова – 58 бр. дела.  
С цел недопускане неоправдано забавяне на дела ежемесечно се 

извършват справки за дейността на съдиите в отделението по показатели: 

постъпили дела, разгледани дела, свършени дела, забавени дела, висящи дела 
и такива отменени от по – горна инстанция. 

 

ІІІ.  РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 
                             ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ  

 
Върнатите от касационната инстанция дела, по които е било 

постановено решение са 210броя дела. От тях: 

-оставени изцяло в сила са 172 бр. решения, което представлява близо 
82 % от всички върнати обжалвани дела, което е с около процент повече в 
сравнение с предходния отчетен период; 

-отменените изцяло решения, поради наличие на касационните 
основания по чл.209 т.3 от АПК са 25 дела или 11 % от всички върнати дела; 

-решенията по 4 бр. дела са частично отменени или обезсилени в 
хипотезата на чл.209 т.3 от АПК;  



Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

-решенията по 6 бр. дела са обезсилени в хипотезата на чл.221 ал.3 от 
АПК; 

и 

-3 бр. решения са обезсилени поради оттегляне на жалбата пред ВАС.  
 

Върнатите от касационната инстанция дела, по които предмет на 
проверка е било  постановено от съда определение, са общо 147 бр.дела. От 
тях:   

-изцяло оставени в сила са 110 бр. определения, т.е. близо 75%; 
-отменените изцяло определения, поради наличие на касационните 

основания по чл.209 т.3 от АПК са 29 бр. и 

-3 бр. определения са обезсилени в хипотезата на чл.221 ал.3 АПК и 5 
определения са  частично отменени в хипотезите по чл.209 т.3 от АПК. 

 
Така посочените данни по съдии са както следва:  
Недева – 14 решения оставени в сила, 2 решения отменени и 1 решение 

–обезсилено; 18 определения оставени в сила, 4 определения - отменени; 
Стамболова- 18 оставени в сила решения, 4 - отменени, 2 – частично 

отменени на основание чл.209 т.3 АПК; 12 оставени в сила определения и 6 
отменени и едно обезсилено на основание чл. 221, ал.3 от АПК; Попова – 26 
оставени в сила решения, 1 отменено решение и 1 решение обезсилено на 

основание чл. 221, ал.3 от АПК, 11 оставени в сила определения и 3 отменени 
определения; Обретенова – 18 оставени в сила решения и 1 отменено, 9 
оставени в сила определения и 1 отменено; Кипров – 32 оставени в сила 

решения, 3 отменени и 1 частично отменено по чл. 209, т.3 АПК, 20 оставени 
в сила и 3 отменени определения; Иванова – 20 решения оставени в сила, 3 

отменени, 1 обезсилено по чл. 221, ал.3 от АПК и 1 обезсилено поради 
оттегляне на жалбата,  14 определения оставени в сила, 4 отменени и 2 
частично отменени; Бахчеван – 10 решения оставени в сила, 1 обезсилено по 

чл. 221, ал.3 от АПК и 1 частично отменено, 8 определения оставени в сила, 2 
определения отменени, 2 определения обезсилени по чл. 221, ал.3 от АПК, 2 

частично отменени;  Николова- 15 решения оставени в сила, 4 отменени и 2 
обезсилени по чл. 221, ал.3 от АПК; 10 определения оставени в сила, 2 
отменени и 1 частично отменено определение;  Ганчева – 19 решения 

оставени в сила, 7 отменени и 1 обезсилено поради оттегляне на жалбата, 8 
определения оставени в сила  и 4 отменени.  

За отчетения период е видно, че съдия Обретенова е с най-малък брой 

отменени дела- 1 бр. отменено решение и 1 бр. отменено определение.   
При сравнение с резултатите от 2009г. се установява, че се е запазил 

големият брой на оставените изцяло в сила решения, като следва да се отчете 
и факта, че броят на обжалваните решения е по-голям. Процента на 
оставените в сила определения е нарастнал съществено, като от 69 % за 

предходния отчетен период за настоящия той е 75 %. Намалял е и процента 
на изцяло отменените определения като от 27 % за предходния период за 
настоящия те представляват 19 % от отменените определения. 

След анализ на отменените актове се установява, че в незначителна 
част от тях причините са свързани с допуснати съществени процесуални 

нарушения – неучастие на заинтересована страна, поради неизясняване на 
факти от значение за спорното право. Около 20 броя решения от общо 172 
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обжалвани са отменени поради неправилно приложение на материалния 
закон.  

Водещо място с оглед по-добрата подготовка на съдиите е обучителната 

дейност по програми на НИП – София и по редица други проекти и 
програми, в които същите са взели участие. През месец април в 

Административен съд-Варна се проведе и регионално обучение по ЗУТ, ЗКИР  
и ЗСПЗЗ с лектор съдия Надежда Джелепова от ВАС и съдия Георги Георгиев 
от ВАС, в което взеха участие съдии от отделението, както и съдии от АС-

Добрич, АС-Силистра, АС-Шумен и АС-Разград. Отчетена бе положителната 
роля на същия за повишаване познанията на участниците в съответната 
област, както и анализиране на причините довели до отмяна на съдебни 

актове.  
За постигнатите положителни резултати значение има желанието и 

отговорността, с която работи  всеки един съдия в отделението. Възприетата 
практика за обсъждане на спорни въпроси по казусите, стремежът към 
уеднаквяване на становищата в отделението по сходни казуси, улеснява 

работата и води до предвидимост, стабилност на съдебната практика.  
 

 
 

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОТДЕЛЕНИЕТО 

 
През отчетния период в отделението са провеждани периодично 

събрания на съдиите, на които ръководителят е запознавал останалите с 

месечните резултати от работата, практиката на ВАС, с оглед върнатите 
актове след касационно обжалване. Месечните сведения за резултатите от 

работата са достъпни до всички съдии в електронен вид. Решавани са 
различни въпроси свързани с организацията на работа в отделението- при 
отсъствие на съдия поради отпуск по болест, разпределяне на служителите по 

заместване в състави поради продължителен отпуск по болест. Следва да се 
отчете обстоятелството, че всеки един съдия от отделението е проявявал 

отзивчивост при отстраняване на възникнали през годината трудности, 
както и становище за подобряване на работата в отделението. Констатира се 
срочност при изпълнение на разпореждания на Председателя на съда.  

Деловодителите работещи в отделението проявяват отговорност при 
изпълнение на служебните си задължения.  Обработват и докладват 
своевременно новообразуваните дела и постъпилите документи по вече 

заведените такива. Налице е качествено и срочно изготвяне на протоколите 
от проведените открити заседания от секретарите в отделението.  

 
 

V.ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Основната причина за отлагане на делата от второ заседание е поради 

необходимостта от назначаване на допълнителни или тройни съдебно-

технически експертизи, несвоевременно изготвяне на заключенията, 
неявяване на вещите лица, или изготвяне на непълни експертизи. Въпреки, 

че списъка на вещите лица бе попълнен с няколко броя архитекти се 
установява, че същите не могат да изпълнят в срок и представят заключение 
по допуснати СТЕ по всички дела с предмет ЗУТ и ЗКИР. За броя на 
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постъпилите дела през отчетния период във Второ отделение броят на вещите 
лица е крайно недостатъчен и проблема към края на отчетния период не е 
преодолян. Очакванията са през следващата година, с оглед вписване на по-

голям брой вещи лица архитекти в списъка на вещите лица, броя на делата 
отлагани поради несвоевременно изготвяне на заключения да намалее 

значително. 
Основен фактор за подобряване дейността на съдиите и служителите е 

обучението и квалификацията. Динамично променящото се законодателство 

както в устройствените закони така и свързаните с тях обективира нуждата 
от участие на съдиите в различните по вид и материя обучителни програми. 
В тази връзка и за 2011г. са подадени своевременно заявления за участие в 

семинари организирани от НИП-София. Съдиите от отделението проявяват 
активност за участие в обучителни семинари както към НИП-София, така и 

към тези организирани от “Асоциация на българските административни 
съдии”. Следва обаче да се отчете обстоятелството, че обучителната дейност 
на място чрез провеждане на Регионални семинари е от съществено 

значение, тъй като в същите участие могат да вземат всички съдии от 
отделението и да се поставят на широко обсъждане  текущи и общи въпроси 

за решаване. В този смисъл следва при възможност да бъдат предвиждани 
средства за провеждането на повече от един Регионален семинар в 
съответните административни съдилища.  

Следва да се отчете, че работата на съдиите от Второ отделение е много 
добра, като всички работят с желание и отговорност. Проявяват ясна воля и 
стремеж за срочност и качество при разглеждане и решаване на делата, 

което е и гаранция за професионално изпълнение на служебните задължения 
с цел осигуряване на качествено, бързо, достъпно и прозрачно 

административно правосъдие.   

 
 

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ 
 

СЪДИЙСКИ  СЪСТАВ 
 

През отчетния период съставът на съдиите от отделението е останал 
непроменен – девет съдии, в сравнение с предходния период – 2009г. 

 
 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 

2010  ГОДИНА И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИ ПЕРИОДИ 
 
 

НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 
В трето отделение, в началото на отчетния период са били останали 

несвършени общо 395 дела или това са 33 % от всички дела на съда по този 
показател. От тях 337 са първоинстанционни и 58 касационни. През 

предходния отчетен период – 2009г. останали несвършени в началото на 
същия са били  433 дела, при което се налага извода, че макар и минимално 
има подобрение в този показател.  
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ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 
През отчетния период в отделението са постъпили общо 1 346 дела 

/или 31 % от постъпленията на съда/, от които: 
- 909 първоинстанционни – /35 % от всички постъпили в съда 

първоинстанционни дела/.;  

- 50 частни административни дела /8 %/- такива по  чл.60, 166 и 
167 от АПК; 

- 387 касационни дела /34 %/, от които 369 бр.  КНАХ дела и 18 бр. 

други касационни. 
Сред постъпилите най-голям е делът на касационните дела, които са 

387 /29 % от постъпилите в отделението дела/. Непосредствено след тях като 
брой са делата по ЗСПЗЗ – 135 /10 %/. Следват делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА 
и ЗА, които общо са 134 бр. /10 %/ и дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС – 91 бр., 

което представлява 7 %; исковите производства по АПК - 84 дела /6 %/, а 
частните административни производства – 50 дела /4 %/ от всички 

постъпили дела; разгледаните дела по КСО и ЗСП са 34, което е 3 % от общия 
брой постъпили дела в отделението; дела по жалби срещу подзаконови 
нормативни актове – 6 бр. През отчетния период в отделението са разгледани 

и дела по ЗУТ и ЗКИР – общо 66 бр. /5 %/ , с оглед големия брой постъпили 
жалби срещу решения на Общински съвет-Варна за одобряване на ПУП-ПУР. 
Делата, които се класифицират като „други” – непопадащи в изброените по–

горе категории, е сравнително висок – техния брой е 359 и съставляват 27 % 
от общо постъпилите в отделението дела. 

Делата се разпределят от Председателя на съда чрез използване на 
софтуерна програма на принципа на случайния подбор и постъпленията в 
отделението са равномерни и за постоянно действащите състави са както 

следва: Борислав Милачков – 147, който е и с най-голямо постъпление, 
Благовеста Липчева – 131, Гергана Стоянова – 138, Десислава Стоева – 138, 

Елена Янакиева -143, Кремена Данаилова – 130, Мария Ганева – 141, Мария 
Йотова – 106, Ралица Андонова – 139 и Росица Цветкова – 133. В посочените 
рамки средното годишно постъпление на съдия в отделението е 135 дела или 

11 дела месечно. 
При сравнителен анализ с предходните отчетни периоди 01.01.-

31.12.2008г. и 01.01.-31.12.2009г. се установява следното: 

През 2008г. броя на постъпилите в отделението дела е 1 304 /38 % от 
постъпленията в съда/, от които 826  първоинстанционни, 191 частни и 287 

касационни дела. Средното месечно постъпление на съдия е било 11.7 дела. 
През 2009г. броя на постъпилите в отделението дела е 1 434 /40 % от 

постъпленията в съда/, от които 937 първоинстанционни, 180 частни и 317 

касационни дела. Средното месечно постъпление на съдия е било 13 дела. 
При сравнителен анализ на данните се установява, че постъпилите в 

отделението дела са с 42 бр. повече от тези постъпили през 2008г., но с 88 бр. 

по-малко от 2009г. При преглед на статистическите данни се установява, че 
намалението се дължи основно на намалението на частните 

административни дела, тъй като през периода в отделението вече не се 
разглеждат частни административни дела по чл.75 от ДОПК. През 2009г. 
общия брой на постъпилите частни дела е бил 180 бр., през 2008г. – 191 бр., 
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докато през настоящия период са само 50. При първоинстанционните дела 
намаляването на постъплението спрямо предходния период 2009г. е 
незначително и въпреки същото, отделението е с най-голям брой постъпили 

такива дела в съда. Тенденция за увеличаване се наблюдава основно в 
касационните дела. От първоинстанционните дела спрямо 2008г. и 2009г. 

значително са се увеличили тези по ЗДСл и ЗМВР - 91 броя през 2010г., като 
през 2009г. същите са били 61 бр., а през 2008г. – 59 бр. Известно увеличение 
се наблюдава и при т.н. „други” дела, които за  2008г. и 2009г. са били 

съответно 270 бр. и 344 бр., а през отчетния период техният брой е 359. Най-
голямо е намалението при делата по ЗСПЗЗ - 240 бр. през 2008г., 185 бр. през 
2009г., 135 бр. през 2010г., което се дължи на обстоятелството, че за повечето 

местности в административния район на съда ПНИ са одобрени, както и 
това, че през цялата предходна година тези дела са разглеждани от съдиите 

от второ и трето отделение. 
 
 

РАЗГЛЕДАНИ  И СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 

Общия брой на разгледаните в отделението дела е 1741бр. – 1 346 бр. 
новообразувани и 395 бр. останали несвършени от предходния период. От 
тях 1 241 първоинстанционни, 445 касационни и 55 от частен характер. 

Средно от съдия за отчетния период са разгледани около 174 дела.   
 По този показател при направения сравнителен анализ с предходните 

отчетни периоди се наблюдава незначително намаление спрямо 2009г. и 

увеличение спрямо 2008г. През 2008г. са разгледани общо 1795 дела, от 
които 846 първоинстанционни и 333 касационни, или около 163 дела на 

съдия. През 2009г. са разгледани общо 1867 дела, от които 1 522 
първоинстанционни и 345 касационни, или около 207 дела на съдия 

 

Свършените дела в отделението за отчетния период са общо 1 387, 
което е повече от постъпилите през годината дела в отделението /1 346/ и е 

един добър показател. Същите съставляват и 80 % от всички дела за 
разглеждане в отделението и 32 % от всички свършени дела в съда. 
Съобразно тази статистика средномесечно един съдия в отделението е 

свършвал по 12 дела, което е показател за нормална натовареност. 
-От тях 1 020 бр. са първоинстанционни дела и 367 бр. - касационни. 
-От свършените първоинстанционните дела 50 бр. са частни 

административни дела. Тази бройка съответства и на постъпилите частни 
дела /50/, 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 970 бр., като по 

този показател отделението е с най-добри резултати в съда. Това са 71 % от 
образуваните през отчетния период дела и респ. 54 % от разгледаните в 
отделението дела от този вид. 

-Свършените касационни дела – 367 бр., съставляват 95 % от 
образуваните 387 бр. през периода и 82 % от разгледаните 445 бр. 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. 
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През отчетната 2008г. в отделението са били свършени общо 1 366 дела 

– повече от постъпилите такива 1304. От тях 1062 са били 

първоинстанционни дела и 304 касационни. Средномесечно един съдия в 
отделението е свършвал по 13 дела. През отчетната 2009г. в отделението са 

били свършени общо 1 483 дела, което е повече от постъпилите такива 1 434. 
От тях 1 195 бр. са първоинстанционни дела и 288 бр. касационни. 
Средномесечно един съдия в отделението е свършвал по 13,7 дела.  

При сравнителен анализ на данните за отчетния период с предходните 
периоди се наблюдава незначително намаление по отношение на 
първоинстанционните дела, което е съответно и на по-ниското постъпление в 

отделението, докато при касационните дела се установява увеличение, като 
свършените през 2010г. дела са с 63 повече от 2008г.  и 79 повече от тези 

през 2009г., но и през двата периода съставът на отделението е бил по-малък. 
 
От свършените през периода 1 387 бр. дела, решени по същество са 

948 бр. /599 първа инстанция, 349 касационни и 38 частни/ - 42 % от 
всички решени дела в съда и прекратени с определение са 439 бр., /409 

първоинстанционни, 18 касационни и 12 частни/ - 41 % от всички 
прекратени. В края на периода са останали несвършени общо 354 дела, от 
които 78 касационни. 

 
През отчетния период съдиите са свършили дела както следва: 

Бл.Липчева – 135, от които решени по същество са 93; Б.Милачков – 145 /103 

по същество/; Г.Стоянова – 134 /83 по същество/; Д.Стоева – 165 /114 по 
същество/; Ел.Янакиева – 146 /97 по същество/; Кр.Данаилова – 128 /92 по 

същество/; М.Йотова – 104 /72 по същество/; М.Ганева – 156 /106 по 
същество/; Р.Андонова – 144 /98 по същество/, Р.Цветкова – 130 /90 по 
същество/. От тази статистика е видно, че най-много дела в отделението са 

свършили съдиите Д.Стоева и М.Ганева, които са и с най-много актове 
постановени по същество, заедно със съдия Б.Милачков. 

От общо свършените дела 1387 бр., разгледани в тримесечния срок 
са 1020 – 74 %. В този срок най-много дела са приключили съдия  Цветкова и 
съдия Милачков - 84 % и съдия Ганева 82 %.  

Тук внимание заслужава обстоятелството, че отделението е с най-добри 
показатели по отношение на свършените в тримесечен срок 
първоинстанционни дела – 652 бр. от общо 1326 за съда, или това са 49 % от 

този вид дела. 
От свършените в отделението дела: 100 % от частните 

административни дела и 87 % от касационните такива са приключили в 
тримесечен срок, което е закономерно с оглед спецификите на двете 
производства.  

Висок е процентът на делата по ЗМВР, ЗДСл, ЗОВС които са свършени 
в тримесечен срок – 75 %, което е с 30 % от предходния отчетен период. 
Делата по ЗМСМА, ЗОС, ЗДС И ЗА също е сравнително висок – 71 % от 

делата. От т.н. „други административни дела” - 76 %, като по този показател 
също се наблюдава увеличение на свършените в тримесечен срок дела, като 

увеличението е с 15 % в сравнение с 2009г. а от исковите производства по 
АПК 66 % приключват в тримесечен срок,  тук увеличението е със 7 %.  



Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

Най-бавно е производството по делата по ЗСПЗЗ и по КСО и ЗСП –  45 
% от първите и 40 % от вторите, като въпреки по-ниския процент и по този 
показател се наблюдава значително увеличение спрямо предходните периоди, 

което е един отличен показател. През 2009г. от делата по ЗСПЗЗ в 
тримесечния срок са приключили само 26 %, а по КСО и ЗСП - 33 % от 

делата. 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, както и допусканите единични и тройни СТЕ. 
 
Останалите 367 бр. или 26 % дела са свършени след тримесечния срок, 

като по този показател има какво още да се желае, предвид общата 
натовареност на съдиите.   

 
В края на отчетния период са останали несвършени общо 354 дела, 

което е с 39 дела по-малко от останалите несвършени в края на предходния 

отчетен период 2009г. когато същите са били 393. При сравнителен анализ, 
се установява, че отделението е с най-ниска висящност в съда. По съдии, 

както следва: Бл.Липчева – 30; Б.Милачков – 35; Г.Стоянова – 57; Д.Стоева – 
28; Ел.Янакиева – 46; Кр.Данаилова – 33; М.Йотова – 32; М.Ганева – 33; 
Р.Андонова – 27 и Р.Цветкова 33. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИТЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА ОБЖАЛВАНИ 

АКТОВЕ. 
 

Върнатите обжалвани дела, по които е било постановено решение са 
288 /20 % от общата бройка за съда – 1405/. От тях: 

-оставени изцяло в сила са 226 решения, което представлява 78 % от 

всички върнати обжалвани дела в отделението; 
-отменените изцяло решения, поради наличие на касационните 

основания по чл.209 т.3 от АПК са 41 – 14 % за отделението; 
-обезсилени като недопустими са 9 решения; 
-решенията по 10 дела са частично отменени или обезсилени в 

хипотезата на чл.209 т.2 от АПК – 3 %;  
-2 обезсилени решения поради оттегляне на жалбата. 
 

Върнатите обжалвани дела, по които предмет на проверка е било  
постановено от съда определение, са общо 243 или 50 % от общата бройка за 

съда - 490. От тях:   
-изцяло оставени в сила са 173 определения, т.е. 71 %; 
-отменените изцяло определения, поради наличие на касационните 

основания по чл.209 т.3 от АПК са 57 бр.– 23 %; 
-обезсилени са 7 определения; 
-6 определения са частично отменени. 

 
От изготвената служебна справка по този показател се установява, че 

съдия Стоева има най-много потвърдени съдебни решение – 33 от общо 40 
ревизирани, а с най-много потвърдени определение е съдия Цветкова – 23 от 
общи 31.  
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През предходния отчетен период - 2009г. се установява, че 
ревизираните решения са били общо 249, като от тях 173 – 69 % са оставени 
в сила, изцяло отменени са 58 – 23 %, обезсилените са 4, а частично 

отменените са 13. От общо върнатите 223 дела, по които предмет на 
проверка е било определение, оставените в сила са 157 – 70 %, отменени 

изцяло са 56 – 25 % . През отчетен период - 2008г. ревизираните решения са 
били общо 159, като от тях 117 – 74 % са оставени в сила, изцяло отменени са 
35 – 22 %, обезсилените са 5, а частично отменените са 2. От общо върнатите 

156 дела, по които предмет на проверка е било определение, оставените в 
сила са 114 – 73 %, отменени изцяло са 39 – 25 % . При сравнителен анализ 
по този показател с данните за отчетния период 2010г. се установява, че 

ревизираните актове през 2010г. са били 49 бр. повече от 2009г. и 216 повече 
от 2008г., като едновременно с това обаче се наблюдава и  намаляване в 

процентно отношение на отменените съдебни актове, което е един 
положителен показател. 
 

 
ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 

ОТДЕЛЕНИЕТО 
 
През годината в отделението периодично са провеждани събирания, на 

които ръководителят е запознавал останалите съдии с месечните резултати от 
работата на същите, както и с практиката на ВАС с оглед върнатите актове 
след касационно обжалване. Обсъждана е релевантната за отделението 

съдебна практика и съществуващите проблеми по правоприлагането. 
Решавани са и различни проблеми свързани с организацията на работа в 

отделението. 
 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следва да се подчертае, че като цяло работата в 

отделението е добра. Съдиите проявяват отговорност и стремеж за бързо и 
качествено решаване на делата. Текущия доклад се обработва ежедневно, 

спазва се двумесечния срок за насрочване на делата в открито съдебно 
заседание. Единични са случаите на констатирано забавяне в тези насоки, 
както и на съдебни решения постановени извън едномесечния срок.  Работи 

се и за повишаване процента на делата приключили в тримесечния срок от 
образуването им, като се изисква от страните още с отстраняване 
нередовностите по жалбата да направят своите доказателствени искания и с 

насрочване на делото за първо съдебнo заседание се допускат и СТЕ, когато 
са поискани от страните или са необходими за изясняване на спора, с което 

се предотвратява отлагане на делата по тези причини. Прилага се и 
санкцията по чл.92а от ГПК в случаите когато страните стават причина за 
неоснователно отлагане на делата поради несвоевременно направени 

доказателствени искания. Налагани са и другите санкции предвидени в ГПК, 
като общо за отделението същите са 22 бр. 
Като препоръка към съдиите в отделението, освен да продължават стремежа 

за подобряване работата си по разглеждането и решаването на делата, следва 
да се наблегне на взаимоотношенията в колектива, като се проявява повече 

уважение и колегиалност, както в отделението, така и спрямо останалите 
магистрати в съда. 
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IV.  ИНИЦИАТИВИ НА ПРОЗРАЧНОСТ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – 
ВАРНА И ДЕЛА С ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

 

Административен съд - Варна провежда активна и последователна политика 
на прозрачност на съдебната система и отваряне на съда към обществото. 

Съдът предоставя преки информационни услуги на гражданите чрез:  
 

 унифицирани информационни табла 

 указателни табели 
 чрез Пресцентъра на съда 
 

Съдът има своя Медийна политика, която е обявена в публичното 
пространство както и на Интернет станицата на съда. Целта на медийната 

политика е да допринесе за канализиране на усилията на съдиите и 
служителите, така че разнообразните им дейности да доведат до максимален 
резултат за утвърждаване образа на съда като стабилна, отговорна, 

безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция и за 
повишаване на правната култура на гражданите.  

Съдът има действаща Интернет страница:www.admcourt-varna.com, 
която се поддържа ежедневно в актуално състояние. Освен богатата 
справочна информация, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт 

в него се публикуват отчетните доклади за работата на съда, влезлите в сила 
съдебни актове, декларациите по чл.12 от ЗПУКИ, както и графика на 
заседанията и делата от обществен интерес. 

WEB страницата на Административен съд - Варна покрива всички 
стандарти за активна и ефективна комуникация и обратна връзка с 

потребителите на информация. 
Административен съд - Варна има Пресслужба и назначен специалист 

„Връзки с обществеността”, който изготвя и реализира в сътрудничество с 

ръководството на съда Медийната политика. 
 Дейността на Пресслужбата е насочена към: 

 Подобряване общественото разбиране за спецификата на работа 
в съда, като институция работеща за точното и еднакво 
прилагане на законите спрямо всички;  

 Повишаване правната култура на гражданите и на младите хора 
чрез организиране на Открити дни в съда 

 Облекчаване на достъпа до информация от съда съобразно 

законовите разпоредби и в съзвучие със съвременните тенденции 
за прозрачност на правораздавателния процес;  

 Прилагане на основните методи и средства за работа с медиите, 
за пълното и обективно отразяване на дейността на съда.  

 Разработване на основните канали за предоставяне на 

информация към медиите и обществеността. 
За цялата 2010 година Пресслужбата на съда е подготвила, изпратила в 
медийното пространство и публикувала в Интернет 43 прессъобщения за : 

 за разглеждани съдебни дела. 
 за постановени съдебни актове. 

 За влезли в сила присъди 
 за кадрови промени. 
 за инициативи на съда, включително и работа по проекти. 
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 За официални срещи и визити. 
 
За цялата 2010 година Пресслужбата на съда е инициирала  6 медийни 

изяви на представители на ръководството на Административен съд – Варна в 
различни печатни и електронни медии. 

За изминалия период местните и централните медии проявяваха 
постоянен интерес, освен към инициативите на съда и към делата от 
обществен интерес.  

Най-интересни за обществото се оказаха тези, заведени по Закона за 
достъп до обществена информация, както и тези, образувани по жалби срещу 
актове на Общински съвет Варна и на Кмета на Община Варна.  

Предмет на жалбите в тях са мълчаливи откази на Кмета на Община 
Варна, относно информация, свързана с проекта за ОУП на Варна и 

мълчалив отказ на Областен управител - Варна да предостави информация, 
относно продажбата на 118 декара от Морската градина в града.  

Интерес за медиите представляваше и производство по разрешение за 

строеж на сграда на Религиозната общност „Свидетели на Йехова”.  
През 2010г. Административен съд - Варна работи по всички задачи на 

План2 за подобряване работата на съда по Програма „Съдилища модели – 
съдилища партньори”, съвместно с Районен съд – Варна.  

В резултат на извършен мониторинг се установи, че съдът е покрил 

изискванията за реализиране на плана, внедрил е добрите практики на 
съдилищата „модел”.  

Съдът има разработени механизми, позволяващи на гражданите да 

подават сигнали и предложения, който е популяризиран сред гражданите и 
медиите. Съдът има принос в разработването на унифициран модел на 

проучване на общественото мнение и на събиране и оценка на 
предложенията, чрез периодично анкетиране. 

Като цяло резултатите от анкетните проучвания за дейността на съда 

през 2010 г. са по-добри от тези през 2009, 2008 и 2007 г.  
Това показва, че системата на съда подобрява работата си и усилията, 

които се полагат за реформа на процеса на работа и обслужване на 
гражданите дават своите резултати и са оценени от обществеността.  
Промените, въведени през 2010 и 2009 г., вече се възприемат като нормални 

и като неразделна част от работата на съда, поради което очакванията 
нарастват.  

Административен съд - Варна поддържа политика на активно 

сътрудничество и взаимодействие с институции и учреждения и го прави 
чрез конкретни проекти, които подобряват образа на съдебната власт пред 

обществото и разширяват широката социална база на взаимодействие на 
съда с обществеността. 
 Съдът системно организира и провежда Открити дни в съда с 

различни специализирани групи от студенти, изучаващи „Право” в 
Юридическия факултет на ВСУ „Ч.Храбър”.  
 Този ден е стъпка към доверието и уважението на обществото към 

съдебната система, цели формиране на активна гражданска позиция у 
младите хора. 
 Планираме, с тази инициатива да засилим работата си с активните млади хора със 

специфични интереси в областта на правото, а именно студентите – бъдещи юристи.  
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V 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 31.12.2010г. 

№ 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 - І степен 1 1 

 Специалист „връзки с обществеността”  1 1 

Б2 Технически длъжности   

1 Работник по поддръжката 1 0 

2 Шофьор  2 1 

3 Куриер-прислужник 4            4 

В Специализирана съдебна 
администрация 

  

1 Съдебен секретар - протоколист 32 21 

2 Съдебен деловодител 34 33 

3 Съдебен статистик  1 1 

4 Съдебен архивар 3 2 

5 Призовкари 9 9 

 Всичко съдебни служители 91 78 
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Общият брой на съдебните служителите в Административен съд - Варна 
към 31.12.2010 г. е 78.   

През отчетния период няма напуснали съдебни служители.  

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 31.12.2010 г. са 101, в това 
число 31 магистрати и 70 съдебни служители на всички длъжности в съда. 
Съотношението между магистратите и съдебните служители за отчетния 

период е 1 : 2.26.  
  

3. Конкурси за назначаване на съдебни служители в 

Административен съд - Варна 
 

През отчетния период със заповеди на Председателя на съда са обявени 
и проведени конкурси за запълване на щата на Административен съд Варна, 
в резултат на което са назначени 2 съдебни служители  на осн. чл. 67, ал.1, 

т.1 от КТ на длъжностите:  
1.  „съдебен деловодител” - 1 работно място  

2. „призовкар” - 1 работно място 
 
Със заповед на Председателя на съда през месец септември 2010 г. бе 

обявен конкурс за длъжността „съдебен помощник”     (3 работни места). 
Конкурсът за посочената длъжност приключи и съдебните помощници 
постъпиха на работа считано от 03.01.2011 г.   

 
3. 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 
31.12.2010 г. по теми, дати на провеждане, участници в обучението, 
обучители и формата на финансиране.   

В изпълнение на Плана съдебни служители на съответните длъжности 
са взели участие в  следните обучения:  

1. Работа в екип  

2. Съдебно – административно обслужване на граждани  
3. Управление на съдебната администрация  

4. Процесът на призоваване  
5. Новостите в САС „Деловодна програма” 
6. Обучение на новопостъпили съдебни служители  
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7. Защита на класифицирана информация в съдебната система    
 

4. Атестиране на съдебните служители в Административен съд -  

Варна 
 

 В изпълнение разпоредбите на Част пета, глава двадесет и първа и във 
връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за администрацията в районните, 
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища от 18. 

08. 2009 г., както и заповед на Председателя на съда – през 2010 г. бе 
проведено атестиране на съдебните служители при Административен съд – 
Варна. С оглед резултатите от проведеното атестиране, въз основа на 

показателите по които се  оценяват служителите визирани в чл. 183, ал.1 от 
ПАРОАВАС и определените общи оценки 1 – “изключително изпълнение”, 

както и определените три последователни оценки не по-ниски от „оценка 2”, 
на основание чл. 5, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 188,ал.1 и ал.3 отПАРОАВАС 
и съгласно заповеди  бяха повишени в ранг 16 съдебни служители, считано от 

01.12.2010 г.   
 

5. Организация на съдебната администрация по служби 
 

Специализираната администрация е организирана в служби и 

самостоятелни длъжности, както следва:   

1. Регистратура за класифицирана информация 
2. Регистратура 

3. Съдебно деловодство 
4. Съдебни секретари 
5. Архив 

6. Връчване на призовки и съдебни книжа  

 Със заповед на Председателя на съда са определени конкретни съдебни 
служители да изпълняват и следните длъжности:   

1. Ръководител служба „Регистратура и деловодство” 

2. Ръководител служба „Съдебни секретари и архива” 
3. Ръководител служба „Регистратура за класифицирана 

информация” 
4. Ръководител служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” 

 В утвърдения от Председателя на съда Устройствен правилник на 

Административен съд – Варна са определени вида на звената на общата 
администрация визирани в чл. 16, ал.3 от Правилника, числеността им и 

длъжностите в тях, както следва:   
1. Сектор “Финансова дейност и снабдяване”:  
численост: двама съдебни служители  

длъжностите в него:  
- главен счетоводител  
- касиер  

2. Сектор “Стопанисване и управление на съдебното 
имущество, възложено на съда”:  

численост: двама съдебни служители  
длъжностите в него:  
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- управител на съдебна сграда   
- работник  поддръжка  
3. Сектор “Човешки ресурси”:  

численост: двама съдебни служители  
длъжностите в него:  

- административен секретар  
- съдебен деловодител  
4. Сектор “Информационно обслужване, статистика  и 

информационни технологии”  
численост:двама съдебни  служители  
длъжностите в него:  

- системен администратор  
- съдебен статистик  

5. Сектор “Пресслужба и информация”  
численост: един съдебен служител  
длъжностите в него:  

- специалист “връзки с обществеността”  
 

Взаимодействието между службите се основава на разбирателство и 
взаимопомощ. Съдебните служители работят в екип и са взаимно заменяеми 
в работата си и компетентно, добросъвестно и безпристрастно изпълняват 

задълженията си визирани в  длъжностните характеристики и ПАРОАВАС.  
 

 

 
VI СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА 
 
 

1. Сграден фонд  
 

 
На 03. 11. 2008 г. Административен съд - Варна  се премести в 

закупения и предоставен  от Министерството на правосъдието недвижим 

имот,  представляващ част от многофункционална сграда, находяща се в гр. 
Варна, ул. “Никола Вапцаров” № 3 А.  

Помощенията стопанисвани от Административен съд – Варна са 

разположени на три етажа.  Съдът разполага с 4 заседателни зали,  
регистратура и деловодство, служба за връчване на призовки и съдебни 

книжа, адвокатска стая, съдебни секретари, архив, регистратура за 
класифицирана информация. Обособени са 18 съдийски кабинета, 7 
помещения за общата администрация на съда, в това число и за съдебния 

администратор и административния секретар. За улеснение на гражданите 
на ет. 1 в сградата функционира банков офис.  

Сградният фонд позволява  нормалното функциониране на  съда, добри 

условия на труд и извършване на  качествено и ефективно обслужване на 
гражданите.  
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2. Техническа обезпеченост  
 

През отчетната 2010 година Административният съд разполагаше със 

145 броя компютърни конфигурации, от които:  
 

 55 броя HP dx2200   
 

 39 броя Dell OptiPlex 330, всичките предоставени от 
Министерство на правосъдието; 

 

 35 броя Lenovo M55e предоставени от МДААР; 

 5 броя Lenovo M55e от ВСС; 

 3 броя Lenovo M57 от ВСС; 

 5 броя ПК Lenovo ThinkPad R400 от МДААР 

 2 броя Сървъри Dell Power Edge 840 

 1 брой сървър Сървър HP ML150G6 E5504 
 

През изминалата година Административният съд разполагаше с 48 
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  

 4 броя SAMSUNG ML - 3050 от ВСС 

 1 брой HP LASERJET M1319F от ВСС 

 3 броя Копир – E–STUDIO-283 от МП 

 3 броя HP P2055d 

 2 броя Canon iR 2520м 

 
 
В зали 1, 2 и 3 на съда функционира звукозаписна апаратура, която 

записва заседанията провеждани в същите. 
През същата година работата на екипа от “Информационно 

обслужване”  по поддържане на САС  “Съдебно деловодство” бе насочена към 

поддръжка, обновяване и допълване на системата с функции, наложили се от 
практиката на съда и промените в нормативната уредба. Беше реализирана  

софтуерна поддръжка на САС „Съдебно деловодство” на работните станции в 
мрежата, а именно инсталация и настройка на системен и потребителски 
софтуер и осигуряване на безпроблемна работа на съдиите, 

административното ръководство и съдебните служители.   
С оглед подобряване качеството на работа и професионалните умения 

на съдебните служители, през 2010г. бяха организирани и осъществени 

съвместно с “Информационно обслужване” курсове на обучение на 
новоназначените съдебни служители за запознаване с деловодната програма. 
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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 справка за 
постановените съдебни актове. 

 
 
Сравнителен табличен анализ на наличната и необходима техника 

при Административен съд Варна за периода   
2008 -  2010 г. 

 
 

 

 

VII ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ 
ПЕРИОД 

 

          

    В заключение може да се направи оценка, че през отечтния прериод 
съдиите при Административен съд гр. Варна са работили с нормална 

натовареност, като качеството на работата може да се оцени като много 
добро в предвид  високия процент на потвърдените съдебни решения на  
съдиите - общо 73% за периода както и потвърдените определения 71%. 

Много добрата оценка за работата на съдиите се налага и от обстоятелството, 
че през отчетния период е налице увеличение както на броя на разгледаните 
дела с 14% в сравнение с 2009г., така и на свършените в съда дела с 18% 

повече от 2009г.и свършените в тримесечен срок -69% от общо свършените, 
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Компютърна техника 2008 

34 64 4 0 0 0 35 0 14 0 2 2 0 5 120 

Компютърна техника 2009 

30 66 4 0 0 0 39 0 18 0 2 1 0 5 120 

Компютърна техника 2010 

32 75 4 0 0 0 45 0 23 0 3 1 0 2 100 

http://www.admcourt-varna.com/


Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА 2010 

 
 

  

като този показател е подобрен с 13% в сравнение с 2009г., когото в три 
месечен срок са били свършени 56% от делата. 

Следва да се отбележи, че увеличеното постъпление на делата през 

периода, както и по-големия брой разгледани  и свършени дела не са се 
отразили на качеството на постановените от съдиите съдебни актове, което 

означава, че делата са проучвани задълбочено и старателно, а съдебните 
актове постановени при спазване изискванията на процесуалния и 
материалния закон. 

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

За подобряване качеството на работата в съда и намаляване броя на 
забавените дела и отменените съдебни актове през отчетния период всички 

съдии в Административен съд Варна са участвали в редица семинари и 
обучения, организирани от НИП гр.София, Асоциацията на българските 
административни съдии, Върховен административен съд на РБ и регионален 

семинар по ЗУТ, ЗКИР и ЗСПЗЗ , организиран от Административен съд 
Варна по линия на НИП с лектори съдия Джелепова и съдия Георгиев от 

Върховен административен съд. 
През този отчетен период е направено и първото за Административен 

съд Варна преюдициално запитване до съда на Европейския съюз от съдия 

Евелина Янева от първо отделение, съгласно чл.267, §1 ,б”б” от Договора за 
функциониране на Европейския съюз за изясняване значението на 
чл.80,ал.1, б”в” от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28.11.2006г., 

относно общата система на данъка върху добавената стойност.  
 

 
 

МЕРКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПРИЧИНИТЕ, ВОДЕЩИ ДО ЗАБАВЯНЕ НА ДЕЛАТА И 
ПОДОБРЯВЯНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА 

 
През отчетния период  по заповед на Председателя на съда  са 

провеждани ежемесечни събрания на съдиите по отделения на които е 

обсъждана съдебната практика, практическите проблеми, водещи до 
забавяне на делата и взетите мерки за тяхното преодоляване. 

От Председателя на съда са извършвани ежемесечни проверки, относно 

спазване сроковете за насрочване и разглеждане на  делата, както и 
сроковете за изготвяне на  съдебните актове. 

На съдиите при които е констатирано забавяне изготвянето на 
съдебните актове извън срока по чл. 172 ал.1 от АПК  са издавани 
индивидуални заповеди с указание за изготвянето им в определен срок, 

както и заповеди за приключване производството по забавени дела в 
рамките на определен срок. 

През отчетния период от Председателя на съда е издадена заповед с 

указания до всички съдии, относно сроковете за насрочане на постъпилите 
дела, произнасане по исканията по даказателствата, изискване на 

административните преписки, с оглед намаляване броя на свършените над 
три месечен срок дела. 
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 За подобряване дейността на Административен съд Варна и 
подобряване резултатите от този отчетен период, следва да се направят 
следните ПРЕПОРЪКИ до съдиите: 

Съдиите да продължават стремежа за подобряване работата си по 
разглеждането и решаването на делата и спазване на предвидените 

процесуални срокове за това. 
Да  проявяват все така активност за участие в семинари и обучения с 

оглед повишаване квалификацията си. 

Да спазват взаимоотношения на колегиалност както между съдиите, 
така и със съдебните служители, както и правилата на Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати, не само в съдебната зала и съда, но и 

сред обществото.  
Да продължи традицията на провеждането на ежемесечни събрания на 

съдиите по отделения под ръководството на Заместник председателите на 
които да се извършва анализ на работата и резултатите в отделението за 
предходния месец, анализ на причините за приключване на делата над 

тримесечен срок и предприетите мерки за тяхното преодоляване, както и 
обсъждане на практиката в отделението въз основа на върнатите дела от ВАС 

на РБ.       
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ: 

  
І. Да бъдат направени промени в разпоредбата на чл.149, ал.2 от ДОПК 

като се предвиди като приложение към жалбата до съда, освен 

представянето на писмените доказателства, да се посочват всички други 
доказателства на които се основават възраженията на жалбоподателя.В 

случаите когато жалбоподателя иска изслушването на експертно заключение, 
задачата на експертизата да се посочва в жалбата. 

ІІ.Съгласно действащите разпоредби на ЗМДТ-чл.9б и чл.4, ал.1-5 ЗМДТ 

обжалването на акта за установяване на вземанията за такси по ЗМДТ се 
извършва по реда на ДОПК, като не е налице  преходна разпоредба относно 

довършването на образуваните производства по кой ред, следва да се 
довършат, поради което цитираните разпоредби влизат в сила и по 
отношение на заварените производства.Да бъде приета преходна разпоредба 

в ЗМДТ, която да уреди по кой ред следва да се довършат образуваните 
производства, преди влизането в сила на чл.9б и чл.4, ал.1-5 ЗМДТ от 
01.01.2011г.   

 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

                                                            / Т. КОСЕВА / 
          / П / 


