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Настоящият доклад отчита дейността на Административен съд – Добрич 

за 2017 година, съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 13 от Закона за 

съдебната власт и отразява резултатите от извършената административна и 

съдебна дейност, с която се надгражда постигнатото през изминалите десет 

години.  

Дейността на съда през отчетната 2017 година бе подчинена на 

залегналите цели и приоритетни направления в Стратегията за развитие, 

цели, задачи и приоритети на Административен съд – Добрич за периода 

2014 г. – 2017 г. и Оперативния план за 2017 г., а именно: 

1. Оптимизиране управлението на съда за постигане на ефикасност, 

експедитивност, навременност, устойчивост и прозрачност на 

правораздавателния процес. 

2. Подобряване на административната дейност в Административен съд – 

Добрич и организацията на съдебната администрация за повишаване 

качеството й на работа, постигане на обективност и оптимизиране 

нивото на предлаганите услуги. 

3. Поддържане и повишаване нивото на компетентност на персонала в 

Административен съд – Добрич. 

4. Повишаване на общественото доверие в Административен съд – 

Добрич. 

5. Ефективно използване на информационните технологии за 

подобряване качеството на правораздавателната дейност в 

Административен съд – Добрич. 

Административен съд – Добрич е част от системата на 

административното правораздаване в Република България. Предходната 

година премина под знака на десетгодишнината от създаването на 

административните съдилища в България. През изминалите години съдът 

утвърди мисията на административното правораздаване да защитава 

законността и да гарантира законосъобразността на управлението. Съставът 

на съда и през 2017 година положи усилия, за да е полезен на обществото 

като цяло и на гражданите при защита на техните права и законни интереси, 
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да подпомага достъпа до правосъдие, да гарантира публичност и прозрачност 

на съдебния процес.  

Съдебният район на Административен съд гр. Добрич обхваща Община 

град Добрич, община Добричка, община Крушари, община Балчик, община 

Каварна, община Шабла, община Генерал Тошево и община Тервел или общо 

осем общини.  

Съдебният район има пет районни съдилища /РС/ – РС  - Добрич, РС -  

Балчик, РС - Каварна, РС - Генерал Тошево и РС - Тервел. От тях за 

касационен контрол постъпват дела с административнонаказателен характер 

и други касационни дела, подсъдни на административните съдилища. 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.1. Съдии 

Към 01.01.2017 г. щатната численост на магистратите в 

Административен съд - Добрич е 6 съдии, от които председател, един 

заместник - председател и 4 съдии.  

В края на отчетния период щатът на Административен съд – Добрич се 

състои от 5 съдии, в това число председател, заместник - председател и 3 

съдии. С решение на ВСС по Протокол № 26/20.06.2017 год. съдия Дарина 

Витанова беше освободена от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от 

ЗСВ. С решение на ВСС по Протокол № 28/04.07.2017 год. беше назначен 

нов заместник – председател Теодора Милева, която встъпи в длъжност на 

11.07.2017 г. 

Наличният зает съдийски щат е недостатъчен за разглеждане на 

касационни наказателни и касационни административни дела в троен състав, 

при повторното им постъпване от районните съдилища. Поради тази причина 

през 2017 година се възползвахме от разпоредбата на чл. 227, ал. 3 във връзка 

с чл. 93, ал. 1, т. 9 от ЗСВ за командироване на съдии от Районен съд – 

Добрич с цел формиране на троен състав, като за избор на член – съдия 

използвахме Програмата за случайно разпределение на делата, опция „друг 

случаен избор“. За да се изпълни тази идея, получихме изключителното 
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съдействие на председателя на РС – Добрич и на съдиите от наказателното 

му отделение, за което им благодарим. По този начин предотвратихме 

забавянето на решаването на делата чрез изпращането им до ВАС за 

определяне на друг административен съд за разглеждане поради липса на 

състав, осигурихме реален достъп до правосъдие, без да се налага граждани и 

процесуални представители да пътуват до друг областен град за явяване по 

делата и представяне на защити, респ. запознаване с делата, както и 

предотвратихме възможността за възникване на противоречива съдебна 

практика по еднотипни дела. 

С оглед видовете оспорвания и броя на съдиите, в съда и през отчетния 

период не бяха създадени специализирани по материя отделения. 

Постъпилите дела бяха разпределяни измежду всички съдии по утвърдените 

статистически видове дела чрез Програмата за случайно разпределение, 

предоставена от ВСС. 

През 2017 г. касационните състави бяха председателствани от 

председателя Красимира Иванова, а в нейно отсъствие - от заместник - 

председателя Дарина Витанова, съответно след 11.07.2017 г. - от новия 

заместник – председател – съдия Теодора Милева. Със заповед на 

председателя на съда от месец юли са определени два постоянни касационни 

състава, както следва:  

І-ви състав – Красимира Иванова, Теодора Милева, Силвия Сандева;  

ІІ-ри състав – Красимира Иванова, Нели Каменска, Милена Георгиева; 

Съгласно Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 

формираните касационни състави разглеждат в същия състав и делата, които 

по закон се решават в троен състав. 

 

1.2. Квалификация на магистрати. Повишаване в ранг и 

придобиване статут на несменяемост.  

Всички съдии проявяват активност и желание да подобряват 

квалификацията си и да са в течение със законодателните промени, с 

правилното приложение на Европейското право и със спецификите на 
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правораздаването по отделните материални закони. Максимален брой от тях 

преминаха през обученията, организирани от НИП – София, включително по 

регионални семинари и семинари, организирани от АБАС.  

В семинарите през 2017 година участваха следните магистрати:   

ТЕМА СЪДИИ 

Прилагането на принципа за пропорционалност по чл. 6 от 

АПК в светлината на практиката на ЕСПЧ 

Красимира Иванова 

Теодора Милева 

Административен договор и административно правосъдие – 

дистанционно обучение 

Красимира Иванова 

Теодора Милева 

Нели Каменска 

Искови производства по АПК – дистанционно обучение Красимира Иванова 

Теодора Милева 

Нели Каменска 

Защита на потребителите – административноправни аспекти – 

дистанционно обучение 

Красимира Иванова 

Проблеми по прилагането на Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

Красимира Иванова 

Теодора Милева 

Нели Каменска 

Силвия Сандева 

Милена Георгиева 

Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ – 

дистанционно обучение 

Красимира Иванова 

Медицинско право в правораздаването – дистанционно 

обучение 

Красимира Иванова 

Бизнес протокол и етикет Красимира Иванова 

Граматика – дистанционно обучение Теодора Милева 

Форум „Противоречиви практики на административните 

съдилища по приложението на ЗАНН 

Теодора Милева 

Силвия Сандева 

Милена Георгиева 

Правни проблеми в областта на енергетиката – дистанционно 

обучение 

Теодора Милева 

Защита на личните данни в съдебната система – дистанционно 

обучение 

Нели Каменска 

Съдебна практика по ЗУСЕСИФ – дистанционно 

обучение 

Нели Каменска 

 



7 

 

Обученията, организирани от НИП, включително регионалните 

семинари на отделните административни съдилища, дадоха възможност на 

всички желаещи магистрати за повишаване на квалификацията по 

интересуващите ги теми.  

На 11 - 12.05.2017 г., Административен съд – Добрич – партньор по 

Проект “Качествено професионално обучение за повишаване ефективността 

на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001 – 3.002-0001/11.11.2016 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

“Добро управление”. Дейност 2 “Изпълнение на Програмата за регионални 

обучения на съдилищата и прокуратурите”, проведе в гр. Балчик, хотел 

"Реджина Мария", регионално обучение в изпълнение на проекта на тема: 

"Проблеми по прилагането на Закона за управление на средствата от 

европейските структурни и инвестиционни фондове". Участници в 

обучението бяха магистрати от АдмС – Добрич, АдмС – Варна, АдмС – В. 

Търново, АдмС – Бургас, АдмС – Русе, АдмС – Плевен, АдмС – Габрово, 

АдмС – Ловеч, АдмС - Ямбол. 

Лектор беше съдия Соня Янкулова от Върховния административен съд, 

която систематизирано, ясно и чрез конкретни примери представи темата. 

Даде възможност да се добие представа за спецификите при прилагането на 

закона, съдебната практика на ВАС, решения на Съда на Европейския съюз, 

свързани с администриране на нередности и налагане на финансови корекции 

при нарушения от страна на получателите на безвъзмездна финансова помощ 

по програми на ЕС. Обучението премина при изключителен интерес от 

участниците, които зададоха своите въпроси и обсъдиха съвместно 

възникнали проблеми при решаването на съдебните дела. Всички бяха 

удовлетворени от начина и съдържанието на проведеното обучение и 

изразиха желание да участват отново при организиране на обучения по 

следващи теми в изпълнение на проекта. 

1.2.1. Юридически стаж. Статут на несменяемост. Рангове. 

Юридическият стаж на магистратите при АдмС – Добрич към 31.12.2017 

г. е, както следва:  
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Красимира Иванова – общ юридически стаж – 29 години, от които 

съдийски стаж – 15 години, 10 месеца; 

Теодора Милева – общ юридически стаж 18 години, от които съдийски 

стаж – 11 години; 

Силвия Сандева – общ юридически стаж – 19 години, от които съдийски 

стаж – 18 години, 5 месеца; 

Нели Каменска – общ юридически стаж 19 години, от които съдийски 

стаж – 11 години;  

Милена Георгиева – общ юридически стаж 18 години, от които съдийски 

стаж – 11 години; 

Всички съдии в Административен съд – Добрич са с придобит статут на 

несменяемост. 

Всички съдии от Административен съд – Добрич са повишени в ранг 

“съдия във ВКС/ВАС”. 

1.3. Съдебни служители. Численост и квалификация. 

При създаването на съда през 2007 г. бе заложен щат от 37 служители. 

Към 01.01.2017 г. числеността на съдебните служители в 

Административен съд  - Добрич по щат е 18 бройки и от тях 18 са заети. 

Заетите щатни бройки са разпределени по следния начин: 

Съдебен администратор - 1 бр. 

Главен счетоводител - 1 бр. 

Административен секретар – 1 бр.  

Системен администратор – 1 бр. 

Съдебни деловодители – 3 бр.  

Съдебен архивар – 1 бр. 

Съдебни секретари – 4 бр. 

Призовкари – 2 бр. 

Шофьор – 1 бр. 

Куриер – чистач – 1 бр.  

Работник по поддръжката – 1 бр.  

Чистач – 1 бр. 
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Наличието на щат от 18 служители на цитираните по - горе длъжности 

наложи и през 2017 година на служителите да бъдат възлагани допълнителни 

функции, за да се обхване цялостно работата на съда:  

Съдебен администратор, той и служител по сигурността на 

информацията; административен секретар, той и човешки ресурси, статистик 

и завеждащ регистратура „Класифицирана информация“; едната от 

деловодителките извършва и функции на касиер - домакин; на един от 

призовкарите е възложено да изпълнява функциите на огняр – работа със 

съоръжения с повишена опасност; работникът по поддръжката и шофьорът 

са и призовкари. Този щат е максимално оптимизиран. Всяка една промяна в 

него към намаляване би довела до затруднения в работата на съда, пропуски 

и грешки и до невъзможност за спазване принципите и изискванията на 

СФУК. 

Следва да се изтъкне, че резултатите в работата на съда през годината се 

дължат и на квалификацията, старанието и дисциплината на неговите 

служителите. Добрата работа на всички е резултат от отличната 

професионална подготовка и постоянното им старание да подобряват 

уменията и квалификацията си.  

През 2017 г. служителите участваха в следните обучения:  

ТЕМА СЛУЖИТЕЛИ 

Участие в семинар, организиран 

за счетоводители от системата на 

съдебната власт 

Милена Йорданова 

Комуникационни умения и 

изпълнение на 

Комуникационната стратегия на 

съдебна власт 2014-2020 г. 

Павлинка Иванова  

Управление на съдебната 

администрация 

Павлинка Иванова 

Работа в служба „Архив“ Жана Минчева 
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Обученията, в които успяха да се включат служителите, са малко. Те 

бяха недостатъчни за повишаване на квалификацията им, като се имат 

предвид постоянните изменения в законите, приложими в 

административното правораздаване, промените в граматическия български 

език, както и изменението в ГПК, касаещо процеса на призоваване и 

броенето на срокове. Служителите не можаха да се включат в обучения по 

„Граматика“, а би било полезно да преминат и обучение „Протокол и 

етикет“. Надяваме се, че през 2018 год. ще бъдат създадени повече 

възможности за подобряване уменията и на служителите.  

И през 2017 г. продължи екипният стил на работа.  

Всеки съдия работи с определен деловодител и съдебен секретар и това 

улеснява по - бързото и точно водене на делата. Две деловодителки работят с 

по двама съдии, а третият деловодител работи с един съдия, изпълнява 

функциите и на деловодител - регистратура. Трима секретари работят с един 

състав, а четвъртият секретар с два състава. Със заповед на председателя на 

съда за равномерно и справедливо натоварване на секретарите беше 

предприето тяхното редуване в открити съдебни заседания по касационни 

дела по график. В работата е постигната и взаимна заменяемост на 

служителите, което помага за безпроблемното протичане на целия процес от 

постъпването на съдебните книжа до приключване на делото и вписването на 

резултата от него. Организацията на работата във всички служби през 

изминалата година беше много добра, независимо от малкия щат назначени 

служители. Няма допуснати съществени нарушения на трудовата дисциплина 

и нарушения на Етичния кодекс на съдебните служители.    

 

II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ДОБРИЧ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. 

 

2.1. Брой на постъпили и разгледани дела. 

През отчетния период образуването и движението на делата в 

Административен съд - Добрич се извършваше съгласно изискванията на 
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Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Правилника за администрацията в 

съдилищата, Административно-процесуалния кодекс /АПК/, както и 

изискванията на приложимите специални закони и решенията на ВСС, 

съответно приетите Вътрешни правила на съда. 

Разгледаните дела през 2017 г. са 851, от които са приключени със 

съдебен акт 715 дела. Общият брой на постъпилите дела през 2017 г. е 717, от 

които 375 първоинстанционни и 342 касационни дела. Наблюдава се 

увеличаване на броя на първоинстанционните дела в сравнение с 2016 година 

– 288 дела и същевременно намаляване на броя на касационните дела, които 

през 2016 година са били 405.  

Сравнителната таблица показва, че има повишаване на постъпленията 

през 2017 г. – 715 дела, в сравнение с 2016 г., когато са образувани 693 дела.  

 

Таблица № 1 
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01.3.2007 0 548 548 436 392 330 106 112 

2008 112 708 820 661 485 518 143 159 

2009 159 797 956 809 668                658 151 147 

2010 147 891 1038 918 807 756 162 120 

2011 120 908 1028 837 704 691 146 191 

2012 191 870 1061 899 734 726 173 162 

2013 162 932 1094 980 804 829 151 114 

2014 114 653 767 682 562 557 125 85 

2015 85 748 833 742 635 572 170 91 

2016 91 693 784 650 491 543 107 134 

2017 134 715 851 715 555 580 135 136 

 

Анализът сочи, че броят на висящите дела към 31.12.2017 г. поддържа 

тенденцията, постигната през 2016 година, което говори за увеличаване 

професионализма на магистратите, като разбира се зависи и от общия брой 

дела за разглеждане и от отработените човекомесеци от всички съдии през 
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съответната година.  

2.2. Брой на свършените дела и продължителност на разглеждане 

на делата. 

  Таблица № 2 

 

година 

Общо 

свършени дела 

До 1 месец От 1 до 3 

месеца 

Над 3 месеца 

2009 809 304 364 141 

2010 918 407 400 111 

2011 837 356 348 133 

2012 899 342 392 165 

2013 980 196 608 176 

2014 682 165 397 120 

2015 742 244 391 107 

2016 650 169 322 159 

2017 715 184 371 160 

 

 

 

Основният показател за качеството на работата ни са решените в 1 -

месечен срок дела – 184 и в 3 - месечен срок - 371 дела, т. е. общо 555 дела 

свършени в 3 – месечния срок от образуването им, което прави  77.62 % от 

делата /при 75.54 % за 2016 г/. От общо свършените през 2017 г. 

първоинстанционни дела – 358, в 3 – месечния срок са приключени – 248, 

което прави 69.27 % при 67.50 % за 2016 г. При касационните дела от общо 
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свършените през годината 357 дела в 3 - месечния срок са приключени 307 

дела, което прави 85.99 %, като сочи на висок процент бързина и срочност на 

правораздаване. Този показател красноречиво говори за усилията на 

магистратите да осигуряват своевременно разрешаване на правните 

проблеми, с които са сезирани.  

Причините за решаването на първоинстанционните дела след 3 - месечен 

срок от образуването им в сравнение с касационните дела са най - вече 

обективни. Затруднение представлява назначаването на вещи лица по делата. 

Административните дела са с много разнообразен предмет и намирането на 

съответен специалист, който да изготви експертизата, в много от случаите 

забавя разглеждането на делото. Продължават затрудненията при експертизи, 

свързани с вещи лица геодезисти, архитекти и хуманни и ветеринарни 

лекари.  

Друга причина е липсата на процесуална активност от страните за 

събиране на доказателства по делата, възникване на необходимостта не само 

от назначаване на вещи лица, а и от разпит на свидетели за изясняване 

фактите по делото. В много от случаите жалбите продължават да са неясни, 

което налага повторното им оставяне без движение, особено що се отнася до 

искови молби по ЗОДОВ. В други случаи, страните не ангажират 

доказателства в подкрепа на твърдените от тях обстоятелства, което налага на 

основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът нееднократно да дава указания за 

обстоятелствата, за които не се ангажират доказателства, което води до 

отлагане на делата и забавяне на тяхното решаване. 

Най - много дела от административните дела, решени над 3 месеца от 

образуването, са делата по жалби срещу подзаконови нормативни актове – 24 

дела. Това обстоятелство се дължи на разписаното законово изискване за 

публикуване оспорването в Държавен вестник и изчакване изтичането на 

едномесечен срок от обнародването за редовното протичане на процеса. 

Голям е броят и на делата по ЗУТ – 16, ЗМВР - 22 и други административни 

дела – 17 дела. Има и касационни дела, решени над три месеца от 

образуването, които са 50 броя, но те са само 14 % от общия брой решени 
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касационни дела и се дължи на обстоятелството, че са постъпили преди 

началото на съдебната ваканция, поради което решаването им се забавя.  

За по - бързото движение на делата се възползвахме  от Наредба № 14/ 

18. 11. 2009 г. на МРРБ. Две от служителките на съда притежават електронен 

подпис за достъп до Национална база данни “Население”. Така, чрез 

директна справка, ние можем да установим постоянен и настоящ адрес на 

страните по делото, както и други данни, изрично посочени в нормативния 

акт. Подобни справки се правят постоянно при възникнала необходимост и 

това поддържа добрата организация на работата по делата.  

За извършване на справки чрез услугата “Отдалечен достъп” до данните 

в информационната система на Имотния регистър, чрез приложението И-

Кадастър са определени двама служители, имащи право да извършват 

справките, което също доведе до по - бързо движение на делата. 

Възможността за връчване на съобщения на електронен адрес допринася 

все повече за процесуална бързина и финансови икономии. Беше създадена 

практика в разпорежданията за насрочване изрично да се уведомяват 

страните, че могат да подадат заявление и да посочат електронен адрес, на 

който да бъдат уведомявани и да получават документи по делото съгласно 

Вътрешните правила за изпращане на съобщения, призовки и книжа по 

делото чрез електронен пощенски адрес, публикувани на страницата на съда. 

От първоинстанционните административни дела, за разглеждане през 

годината са 451 дела. Най - голям брой бележат делата по протести на 

Окръжна прокуратура - Добрич срещу подзаконови нормативни актове – 65 

дела и други административни дела, образувани по различни материални 

закони – 92. Сред делата от групата на „други административни“ са по 

Закона за гражданската регистрация – 3 броя; Закон за подпомагане на 

земеделските производители – 9 дела;  по ЗУСЕСИФ – 14 дела, по АПК – 10 

броя; по ЗДОИ – 1 дело и 35 броя по други закони без налични кодове за тях. 

Особено увеличение бележат делата по ЗМВР – 55 броя, които касаят жалби 

срещу дисциплинарни наказания. Значително увеличение бележат делата, 

образувани по жалби срещу Заповеди за налагане на принудителни 
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административни мерки по Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. 

Последното се дължи на усилията на контролните органи по този закон, 

свързани със създаване на условия и предпоставки за намаляване 

произшествията по пътищата на страната.   

По предмет на разглеждане конкретно броят на разглежданите 

административни дела през 2017 г. е, както следва: 

Таблица № 3 
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2012 9 7 0 168 11 50 10 53 23 0 166 91 473 

2013 3 23 0 128 6 27 13 28 23 1 121 85 636 

2014 6 28 0 77 1 25 21 15 34 3 137 41 379 

2015 4 16 35 71 12 27 32 13 29 2 141 50 401 

2016 26 23 6 54 13 32 52 9 17 2 85 34 431 

2017 65 25 2 47 9 37 55 40 17 2 92 60 400 

 

2.2.1. Брой на решените с акт по същество дела. 

Броят на решените с акт по същество дела /административни и 

касационни/ в Административен съд - Добрич за 2017 e 580, 2016 г. - 543, за 

2015 г. - 572, за 2014 г. - 557, за 2013 г. - 829, при 726 за 2012 г., 691 за 2011 г. 

Процентното съотношение на решените по същество дела спрямо общия 

брой свършени дела се съдържа в следващата таблица № 4: 

Таблица №  4 

година Свършени дела Решени по същество % съотношение на решените 

към общо свършени дела 

2011 837 691 82.56 

2012 899 726 80.75 

2013 980 829 84.59 

2014 682 557 81.67 

2015 742 572 77.09 

2016 650 543 83.54 

2017 715 580 81.12 
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От общия брой решени дела, първоинстанционните дела, приключили с 

акт по същество за 2017 са 244, 2016 г. са 195, за 2015 г. са 215, за 2014 г. са 

215, за 2013 г. са 255, за 2012 г. са 309, за 2011 г. са 312. Наблюдава се 

повишаване на делата през 2017 г. – 244 дела, в сравнение с отчетната 2016 г. 

– 195 дела, съгласно Таблица № 5. 

Таблица № 5 

година Общ брой дела 

решени по 

същество 

 

Приключили с акт по 

същество 

първоинстанционни 

дела 

2011 691 312 

2012 726 309 

2013 829 255 

2014 557 215 

2015 572 215 

2016 543 195 

2017 580 244 

 

По предмет на разглеждане броят на решените по същество 

административни дела през 2017 г. са, както следва: 

Таблица № 6 

го
д

и
н

а 

П
о
д

за
к
о
н

.а
к
т.

 

И
зб

о
р

. 
К

о
д

ек
с 

Д
О

П
К

 

З
У

Т
 и

 З
К

И
Р

 

З
С

П
З
З
 

К
С

О
 

З
М

В
Р

 

З
М

С
М

А
 

И
С

К
 

Ч
Л

.3
0
4
 

Д
Р

У
Г

И
 

А
Д

М
. 

А
Д

А
Д

М
И

Н
И

С

Т
Р

. 

Ч
А

Д
 

К
А

С
.Д

Е
Л

А
А

 

2011 5 13 2 71 16 21 1 10 7 0 83 83 379 

2012 3 0 3 80 6 36 5 17 10 0 65 84 417 

2013 1 0 8 69 0 15 9 15 12 1 52 73 574 

2014 4 0 19 39 0 17 16 9 15 3 55 38 342 

2015 3 10 9 44 1 19 13 6 13 1 53 43 357 

2016 8 3 11 26 9 16 40 4 5 2 39 32 348 

2017 38 2 13 23 0 25 37 6 7 1 46 46 336 
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На първо място са делата от категорията на “други административни” - 

46, следвани от жалби срещу подзаконови нормативни актове – 38, ЗМВР - 

37, следвани и КСО - 25.  

Делата с оспорване на подзаконови нормативни актове, които заемат 

първо място в таблицата, касаят протестиране от Окръжна прокуратура – 

Добрич на незаконосъобразни разпоредби на общински Наредби. Протести 

бяха подадени и срещу заповеди на Кмета на община град Добрич, издадени 

според протестите в противоречие със Закона за общинската собственост. 

През 2017 г. бяха образувани 47 дела по протести на Окръжна прокуратура - 

Добрич срещу незаконосъобразни разпоредби на общински Наредби и 27 

дела срещу заповеди на Кмета на община град Добрич. Това е най - големият 

брой образувани дела по протести на Окръжна прокуратура - Добрич от 

функционирането на Административен съд – Добрич до момента. 

Образуваните дела по протести сочат на проявената активност на 

прокуратурата при упражняването от нейна страна на гражданския надзор за 

законосъобразност на подзаконовите нормативни актове и на актовете на 

органите на местната власт. 

 Както беше посочено, делата по Закона на МВР касаят наложени 

дисциплинарни наказания на служители на МВР, което сочи на засилена 

контролна дейност на административните органи спрямо техните служители 

и същевременно проява на активност от страна на последните в защита на 

правата им. В тази връзка следва да се отбележи, че от образуваните обаче 

общ брой дела по ЗМВР за обжалване на заповеди за наказания, са 

приключили с уважаване на жалбата и отмяна на заповедта 28 дела, което е 

75,68 % от приключилите с акт по същество дела по ЗМВР и налага изводът, 

че при издаване на обжалваните актове не са били спазени изискванията на 

закона.  

Увеличен е броят на делата по КСО, свързани с определяне на размер на 

пенсии или откази за отпускане на пенсии. Тези дела са част от делата, които 

се забавят при тяхното решаване, с оглед разпита на свидетели и назначаване 

на експертизи за издирване на архивни доказателства.  
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Броят на решените с акт по същество касационни административно 

наказателни дела за 2017 г. са 336, 2016 г. са 343, за 2015 г. са 350, за 2014 г. - 

334, за 2013 г. - 547, за 2012 г. - 398, за 2011 г. – 343. Броят на решените с акт 

по същество касационни административни дела, различни от касационно 

административно наказателните дела, за 2017 г. са 4, 2016 са 5, за 2015 г. – 7, 

за 2014 г. - 8, за 2013 г. - 27, за 2012 г. - 19, за 2011 г. - 36, за 2010 г. - 6, за 

2009 г. - 16 броя. За последните три години се наблюдава трайна тенденция 

на почти едни и същи цифри от този вид дела. 

 

Таблица № 7 

година Общ брой дела 

решени по 

същество 

 

Решени с акт по същество 

касационни 

дела 

2011 691 343 

2012 726 398 

2013 829 547 

2014 557 334 

2015 572 350 

2016 543 343 

2017 580 336 

 

2.2.2. Брой на прекратените дела. 

През 2017 г. прекратените дела са 135 броя, от които 114 броя са 

първоинстанционни и 21 броя са касационни. За сравнение през 2016 г. са 

107, от които 82 броя са първоинстационните и 25 броя са касационните, за 

2015 г. са 170 дела, от които 152 броя са първоинстанционните и 18 броя 

касационните, през 2014 г. са прекратени 125, от които 119 са 

административните и 6 са касационните, през 2013 година са прекратени 151 

дела, от които 136 са и 15 са касационните, през 2012 г. са прекратени 173 

броя, от които 163 са административните и 10 броя са касационни, през 2011 

са общо 146 броя. 
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Броят на прекратените производства по първоинстанционни и 

касационни дела за 2017 г. е 18.88 % от общия брой свършени дела, за 2016 г. 

е 16.46 % , за 2015 г. е 22.91 % за 2014 г. е 18.33 % от общия брой свършени 

дела. За 2013 г. съотношението е 15.41 %, за 2012 г. - 19.24 %, за 2011 г. – 

17.44 %. 

Наблюдава се леко завишение на прекратени дела през 2017 г., което се 

дължи на увеличаване броя на делата, по които касационните жалби се 

подават директно в Административен съд – Добрич, поради което се налага 

прекратяване на образуваните дела и изпращането им за администриране, 

същевременно е налице и увеличаване на случаите на несвоевременно 

изправяне на нередовностите по жалби, по които са образувани 

първоинстанционни дела. 

Таблица № 8 

Сравнителна таблица за съотношението на прекратените дела спрямо 

общо свършените дела 
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III. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЪД ДОБРИЧ И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. ОТВОДИ. 

3.1. Натовареност. 

През отчетния период разпределението на делата и преписките в 

Административен съд – Добрич се извършваше на принципа на случайния 

подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

постъпването им и съгласно утвърдените Вътрешни правила за 

разпределение на делата и решенията на Общото събрание на съдиите.  

Разпределените дела от Централизираната система за случайно 

разпределение на делата (ЦССРД) се прехвърлят автоматично в Системата за 

изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), предоставена от Висш 

съдебен съвет. Съгласно правилата след изтичане на едногодишен период на 

приложение на Правилата, Съдийската колегия приема анализ на данните, 

събрани чрез СИНС, след което постановява решение, с което се произнася за 

достоверност на системата за оценка на натовареността на съдиите.  

Индивидуалната натовареност на съдиите в Административен съд – 

Добрич към 29.12.2017 г. съгласно Системата за изчисляване на 

натовареността на съдиите (СИНС) е показана в Таблица № 9, като с оглед 

Решение на Съдийската колегия на ВСС от заседание, проведено на 

06.02.2018 г., по т. 15.2 от Протокола, съгласно което се УКАЗВА на 

административните ръководители на съдилищата към годишните доклади за 

дейността на съдилищата за 2017 г. да не прилагат справката по чл. 17, ал. 2 

от ПОНС, не прилагаме такава: 

Таблица № 9 

Съдия Натовареност % 

Красимира Иванова 117,43 

Теодора Милева 120,96 

Силвия Сандева 111,60 

Нели Каменска 121,09 

Милена Георгиева 117,87 
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Данни за натовареност по щат и действителна натовареност спрямо 

дела за разглеждане и свършени дела се съдържат в таблицата по-долу. 

Следва да се има предвид, че към края на 2017 г. щатът на магистратите е от 

5 бройки, поради което делата в края на годината като брой се разделят на 

щатната численост, в резултат на което щатната натовареност по таблицата е 

по – висока от действителната, тъй като до 20.06.2017 г. магистратите са 6 и 

само половин година са 5: 

 

Таблица № 10 

Година Натовареност по щат Действителна натовареност 

 към дела за 

разглеждане 

към свършени дела към дела за 

разглеждане 

към свършени 

дела 

2017 14,18 % 11,92 % 12,89 % 10,83 % 

2016 10,89 % 9,03 % 9,80 % 8,13 % 

2015 8,68 % 7,73 % 8,68 % 7,73 % 

2014 7,99 % 7,10 % 8,12 % 7,22 % 

2013 10,13 % 9,07 % 11,64 % 10,43 % 

 

По Програмата за случайно разпределение на делата натовареността на 

съдиите е, както следва: За периода до 12.10.2017 год. председателят е с 

натовареност 80 %. След предложение на председателя и решение на Общото 

събрание на съдиите в АдмС - Добрич, предвид намаляване щатната 

численост на съдиите и увеличаване броя на делата, за да се избегне 

прекомерното натоварване на съдиите, от 13.10.2017 г. всички съдии, вкл. 

председателят, са със 100 % натовареност по всички видове дела. Еднаквата 

натовареност по всички дела на съдиите се дължи на това, че в съда няма 

обособени отделения по материя и делата се разпределят по програмата за 

случайния подбор. Всеки от съдиите е приключил през изминалата година 

средно между 134 и 148 дела. 

Действителната натовареност на разгледаните дела през 2017 г. е 12.89 

% , при 9.80 % за 2016 г., а на решените дела – 10.83 % при 8.13 % за 2016 г. 

Наблюдава се увеличение на натовареността на съдиите в сравнение с 

предходната година. От една страна, това се дължи на намаляването на 
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щатната численост на магистратите, поради пенсиониране на един съдия, за 

което беше предварително ясно, че ще се отрази положително върху 

увеличаване на натовареността на съдиите в Административен съд - Добрич, 

от друга страна, се дължи и на увеличеното постъпление на дела въобще. 

Продължаваме да смятаме, че промяна  в подсъдността по отношение делата 

по ДОПК и  разтоварване на ВАС от категории дела, които да се разглеждат 

като първа инстанция от административните съдилища, ще допринесе за още 

по - равномерно постъпление на дела във всички административни съдилища 

и съответно увеличение на натовареността на магистратите от 

Административен съд - Добрич.  

Различният брой дела за разглеждане от всеки съдия през изминалата 

година е резултат от по - големия брой дела, които някои от магистратите не 

са приключили през предходната година и те са се натрупали към 

новоразпределените им дела. Най - много дела през изтеклата година са 

решили съдиите: М. Георгиева – решила 148 дела от 182 дела и С. Сандева – 

решила 143 дела съответно от 165 дела. Общо може да се отчете, че от 

подлежащите за разглеждане дела съдиите са приключили максимален брой. 

 

Таблица № 11 

Съдия  Висящи 

към 

01.01. 

2017 г. 

Постъ 

пили 

Общо за 

разглежд

ане 

Свърше 

ни 

дела 

От тях 

Решени  

От тях 

Прекра 

тени 

В триме 

сечен 

срок 

Висящи към 

31.12.2017 г. 

Красимира 

Иванова 

 

15 

 

107 

 

122 

 

95 

 

80 

 

15 

 

79 

 

27 

Теодора 

Милева 

 

24 

 

135 

 

159 

 

134 

 

114 

 

20 

 

110 

 

25 

Силвия 

Сандева 

 

20 

 

145 

 

165 

 

143 

 

113 

 

30 

 

104 

 

22 

Нели 

Каменска 

 

22 

 

148 

 

170 

 

142 

 

111 

 

31 

 

123 

 

28 

Милена 

Георгиева 

 

34 

 

148 

 

182 

 

148 

 

118 

 

30 

 

90 

 

34 

Дарина 

Витанова 

 

19 

 

 

34 

 

53 

 

53 

 

44 

 

9 

 

 

49 

 

0 

Общо  134 717 851 715 580 135 555 136 



23 

 

 

По съдии подлежащите на разглеждане и решени дела са: 

Красимира Иванова - разпределени - 107, останали висящи от 2016 г. - 15 

или общо за разглеждане - 122, от които първоинстанционни – 69, 

касационни - 53. От тях разгледани и приключени общо - 95, от които 

първоинстанционни - 51; касационни - 44. От свършените с акт по същество 

приключени – 80 и прекратени с определение - 15. Висящи в края на 

годината – 27.   

Теодора Милева - разпределени - 135, останали висящи от 2016 г. – 24 

или общо за разглеждане - 159, от които първоинстанционни, - 84 

касационни - 75. От тях разгледани и приключени общо - 134, от които 

първоинстанционни - 67; касационни - 67. От свършените с акт по същество 

приключени – 114 и прекратени с определение - 20. Висящи в края на 

годината – 25.  

Силвия Сандева - разпределени – 145, останали висящи от 2016 г. - 20 

или общо за разглеждане – 165, от които 87 първоинстанционни, -  

касационни - 78. От тях разгледани и приключени общо - 143, от които 

първоинстанционни - 73; касационни - 70. От свършените с акт по същество 

приключени – 113 и прекратени с определение - 30. Висящи в края на 

годината – 22.   

Нели Каменска - разпределени - 148, останали висящи от 2016 г. - 22 или 

общо за разглеждане - 170, от които първоинстанционни, - 91, касационни - 

79. От тях разгледани и приключени общо - 142, от които 

първоинстанционни - 71; касационни - 71. От свършените с акт по същество 

приключени – 111 и прекратени с определение - 31. Висящи в края на 

годината – 28.   

Милена Георгиева - разпределени - 148, останали висящи от 2016 г. - 34 

или общо за разглеждане - 182, от които първоинстанционни, - 99, 

касационни - 83. От тях разгледани и приключени общо - 148, от които 

първоинстанционни - 75; касационни - 73. От свършените с акт по същество 
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приключени – 118 и прекратени с определение - 30. Висящи в края на 

годината – 34.   

Дарина Витанова - разпределени - 34, останали висящи от 2016 г. - 19 

или общо за разглеждане - 53, от които първоинстанционни – 21, касационни 

- 32. От тях разгледани и приключени общо - 53, от които 

първоинстанционни - 21; касационни - 32. От свършените с акт по същество 

приключени – 44 и прекратени с определение - 9. Висящи в края на годината 

– 0.   

Както беше посочено, съдия Дарина Витанова работи в 

Административен съд – Добрич до 20 юни 2017 г. 

Изложеното показва, че през отчетния период е постигнато равномерно 

разпределение на делата и равномерна натовареност между съдиите, като по 

отношение останалите за разглеждане дела в края на годината разликите 

между отделните съдии са незначителни. Най – малко останали висящи дела 

в отчетния период има съдия С. Сандева – 22 дела. Анализът сочи, че 

действителната натовареност през 2017 г. на всеки съдия е 12.89 дела 

месечно за разглеждане от един съдия и 10.83 дела месечно към общо 

свършените дела. За сравнение през 2016 г. всеки съдия е разглеждал 9.80 

дела и 8.13 дела към общо свършените дела, за 2015 г. всеки съдия е 

разглеждал 8.68 дела, през 2014 г. – 8.12, през 2013 г. – 11.64 дела, през 2012 

г. – 8.92 дела , през 2011 – 8.57 дела. Цифрите сочат безспорно на увеличение 

на натовареността на магистратите спрямо всички останали години. 

 

3.2. Срочност  

Основните показатели за работата на всеки съд са: срок на приключване 

на съдебните производства, срок на постановяване на съдебните актове и 

качество на постановените съдебни актове. 

Един от най – важните показатели за работата на един съдия е 

срочността на изготвяне на съдебния акт. Не само защото това е част от 

общия срок за разглеждане на едно дело по критериите на ВСС, а и защото е 

показател за отговорното отношение на всеки магистрат към неговата работа. 
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По този показател и през 2017 година съдиите от Административен съд – 

Добрич отчитат отличен резултат, като нито един съдебен акт не е бил 

забавен след законовия месечен срок за изготвянето му.  

3.2.1. Срок на изготвяне на съдебните актовe 

Таблица № 12 

 

година 

Общо 

свършени дела 

 

До 1 месец 

 

От 1 до 3 

месеца 

 

Над 3 месеца 

2010 918 918 0 0 

2011 837 837 0 0 

2012 899 899 0 0 

2013 980 968 12 0 

2014 682 682 0 0 

2015 742 742 0 0 

2016 650 650 0 0 

2017 715 715 0 0 

 

Този резултат е показателен за съзнателното и отговорно отношение на 

всички съдии към работата им. Той е израз на тяхната дисциплина и 

колегиалност. Разпределянето на графика за заседанията между 6 съдии в 

началото на годината и 5 след месец юни 2017 г. и разглеждането на всички 

дела в максимално кратки срокове сочи за висок професионализъм. 

Резултатите показват, че всички работят дисциплинирано, подготвят се за 

съдебни заседания и отлагат делата само по основателни причини.   

Друг важен критерий за качеството на работата са разгледаните дела от 

всеки съдия в 3 – месечен срок. В процентно съотношение разгледаните дела 

спрямо общо свършените дела е 77,62 %. Най - добре по този показател са 

работили съдиите Нели Каменска – 123 дела и Теодора Милева – 110. 

От общо свършените административни дела в срок до 3 месеца са 

свършени 100 % от образуваните частни административни дела и дела по 

Изборен кодекс.  
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От образуваните други административни дела са свършени в срок до 3 

месеца – 75 % от общо свършените дела.  

От постъпилите по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и Закон за администрацията 

83.33 % са приключили със съдебен акт до три месеца от образуването им. 

 КСО и ЗСП -  51.61 % 

 Дела против /с предмет/ подзаконови нормативни актове – 63.63 % 

 ДОПК – 57.14 % 

         Изборен кодекс – 100 % 

 Искови производства – 76.92 % 

 ЗМВР – 50 % 

 ЗУТ и ЗКИР – 57.89 % 

Анализът сочи, че независимо, че по ЗУТ и ЗКИР, КСО, ЗОДОВ 

(искови производства) се налага назначаването на експертизи, благодарение 

усилията на магистратите, повишената им квалификация и натрупания вече 

опит, процентът на приключване на тези дела в тримесечния срок е 

значително висок.  

 

 3.3. Качество на съдебните актове. 

Постигнатата бързина и срочност при разглеждане на делата и при 

постановяване на съдебните актове не се отразява отрицателно на качеството 

на съдебните актове. През 2017 г. от общо обжалваните пред ВАС съдебни 

актове, постановени от Административен съд - Добрич, са потвърдени 72.57 

%, което в сравнение с предходните години показва трайна тенденция и сочи 

на разбиране на материалния закон и спазване на процесуалните правила. 

През 2017 г. касационни жалби са постъпили срещу актове по 122 

административни дела, по които произнасяне на ВАС има по 89 дела. 

Потвърдени са 64 съдебни акта - 46 съдебни решения и 18 определения. 

Изцяло са отменени 21, от които 16 решения и 5 определения. Частично са 

отменени 4 съдебни актове, от които 4 решения. 

При анализ на отменените по жалби пред ВАС Решения и 

Определения, който анализ беше възложен на заместник председателя съдия 
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Милева, се налагат следните изводи: Четири от решенията са отменени 

поради неправилно приложение на материалния закон.  Делата са еднотипни 

и съдиите са ги решили еднопосочно, но съставът на ВАС е преценил, че в 

случая неправилно е приложен законът, като е счел, че несъобщаването на 

визата за проектиране на заинтересованото лице не е в нарушение на 

изискването на чл. 140, ал. 3, изр. второ от ЗУТ  и не е довело до 

невъзможността същата да придобие стабилитет на влязъл в сила 

административен акт, поради което издаденото въз основа на нея строително 

разрешение е законосъобразно, като е счел, че е неправилен изводът на съда 

и за нарушение на разпоредбата на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и за нарушение 

на чл. 6, ал. 2 и чл. 10 от Наредба №14/ 15.06.2005 г. По четири от делата има 

пълна или частична отмяна на решенията, което се дължи на различно 

тълкуване от различните състави на ВАС по отношение на исковете по 

ЗОДОВ, образувани по искови молби след отменени наказателни 

постановления. Една част от отменените решения са в резултат на това, че са 

постановени преди приемане на ТР № 1/ 2017 г., друга – в резултат на 

различното тълкуване относно присъждането на лихви по тези искове. 

Частична отмяна се наблюдава по отношение присъждането на разноски, 

която отмяна обаче е също резултат от различното тълкуване на нормите, 

примерно решението е отменено в частта за разноските, като е прието от 

ВАС, че при отхвърляне на иска изцяло възнаграждение за юрисконсулт не 

се дължи, доколкото в нормата на чл.10 ЗОДОВ, както и в разпоредбата на 

чл.78 ГПК разноски по производството са само тези, които са свързани със 

заплащане на вещи лица и призоваване на свидетели. По отношение 

последните две причини АдмС – Добрич инициира през тази година 

образуване на тълкувателно дело, за да се предотврати бъдеща 

противоречива практика. Има и дела, при които страните представят 

доказателства едва с подаване на жалбата/частната жалба, за които съдът 

няма как да знае при произнасянето си, което води до отмяна и връщане на 

делото на друг състав или за продължаване на производствените действия, 

когато се касае за прекратено производство. Причина за отмяна е и различно 
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тълкуване на събраните доказателства и относимостта им към приложимия 

закон, както и различно тълкуване дали установените нарушения 

обосновават нищожност или незаконосъобразност на оспорения акт. По пет 

от делата решенията са отменени поради допуснати съществени нарушения 

на  съдопроизводствените правила и върнати за ново разглеждане от друг 

състав. Те касаят неизвършени необходими процесуални действия, 

разглеждане на делото в закрито вместо в открито заседание, довело до  

лишаване жалбоподателя от пряко и непосредствено участие, неправилно 

определен ответник и недадени указания на жалбоподателя по нередовна 

жалба, произнасяне по част от предмета на жалбата, недаване ясни указания 

по смисъла на чл. 171, ал. 4 от АПК. 

Таблица № 13  

 

Година 

Общо 

върнати 

дела от 

обжалвани

те пред 

ВАС дела 

 

Съотношение 

на 

потвърдените 

актове спрямо 

върнатите 

дела от ВАС 

 

Потвърдени 

 

Отмене

ни 

Частично 

отменени 

2012 246 70.33 173 69 4 

2013 133 78.20 104 28 1 

2014 124 76.61 95 25 4 

2015 112 70.54 79 28 5 

2016 113 72.57 82 27 4 

2017 89 71.91 64 21 4 
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Анализът сочи, че процентът на отменените актове се запазва през 

годините, което налага извода, че магистратите от Административен съд 

Добрич работят трайно и последователно в името на срочното и правилно, 

съответно на закона решаване на делата, което е определящо за качеството на  

административното правораздаване. В конфликта между гражданите и 

администрацията от най - голямо значение е времето, за което всеки ще 

получи защита на своите законови права. Забавянето на съдебния спор води 

до големи материални и морални вреди, които ние сме длъжни да 

предотвратим, за да запазим доверието в съдебната система.  

През 2017 г. продължи да се води регистър за направените отводи. 

Цифрите в следващата таблица сочат, че през 2017 г. значително е намалял 

броят на отводите, като този брой е най – малък в сравнение с предходните 

години и доказва, че се спазват стриктно изискванията на закона за това. 

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА НАПРАВЕНИТЕ ОТВОДИ ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНИ ГОДИНА 

 

Таблица № 14 

Година Брой дела, по които има отвод 

2014 9 

2015 6 

2016 4 

2017 3 
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IV. ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОСЪЩЕСТВЕНИ 

ДЕЙНОСТИ, СЪОБРАЗНО МЕДИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДА 

 

През 2017 г. ръководството на Административен съд - Добрич продължи 

да следва активната си политика на прозрачност на съдебната система, 

залегнала в Медийната стратегия на съда, съобразно приетата 

Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. В 

Административен съд - Добрич през 2017 г. бяха поддържани условия за 

качествено и бързо обслужване на гражданите, вкл. на тези в неравностойно 

положение. 

В съда е осигурена бърза ориентация и лесен достъп до: 

• офиса на деловодството с трима служители, който е на първия етаж;   

• обезпечаване с всички съдебни бланки;  

• информационни табели и електронни информационни табла;  

• оборудвани адвокатска и прокурорска стая;  

• актуална интернет страница;  

• два ПОС терминала за приемане на плащания на държавни такси: за 

образуване на дело, за заверени и незаверени преписи, изпълнителни листи, 

удостоверения, както и за такси за вещи лица и свидетели. 

Ръководството на съда ежедневно получава оценка за работата си и 

сигнали за коригиране на дейността си чрез: 

• пощенска и интерактивна кутия за предложения; 

• пощенска кутия за сигнали срещу корупция; 

• периодични анкети сред граждани, вещи лица и адвокати;  

• ежедневна информираност за медийното отразяване на съдебната власт чрез 

предоставяната информация от Медиа Монитор на имейли на председателя и 

съдебния администратор със съдействието на Висш съдебен съвет и 

Върховен административен съд; 

• активна интернет страница. 
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През изминалата година ръководството на Административен съд -  

Добрич постигна висок обмен на добри практики с други съдилища, както от 

Добрички съдебен район, така и от останалите административни съдилища в 

страната. 

На 31.10.2017 г. по инициатива на председателя  на Административен 

съд – Добрич, съгласувана със съдиите от същия съд, се проведе работна 

среща на съдиите от АдмС – Добрич с наказателните съдии от районните 

съдилища на територията на област Добрич. На срещата бяха обсъдени 

измененията в НПК, влизащи в сила на 5.11.2017 г., отношението им към 

съдебните производства, образувани по жалби срещу наказателни 

постановления, приложението на „маловажен случай“ в зависимост от 

предмета на обвинението по наказателното постановление, както и други 

въпроси, свързани с приложението на Закона за движение по пътищата, 

Закона за автомобилните превози и наредбите по приложението му, Закона за 

данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални 

устройства, Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, 

сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 

самоосигуряващите се лица и други. Срещата премина при активното участие 

на всички присъстващи. Беше особено ползотворна, тъй като всеки постави 

на обсъждане въпросите, които го вълнуват и си изясни проблемни казуси. В 

края на срещата всички се обединиха около идеята, че работните срещи са 

необходими и полезни, поради което следва да продължат и занапред. 

През изминалата година Административен съд - Добрич за втори път взе 

участие в залегналата в Комуникационната стратегия на съдебната власт 

образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. С цел превенция и повишаване 

на информираността на учениците от горните класове за структурата, 

функциите и значението на съдебната власт в Република България, съдиите 
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се ангажираха с образователна обществена функция и изготвиха график за 

изнасяне на лекции през 2017 г., които ще продължат и през 2018 г.  

През втория учебен срок на учебната 2016/2017 г. лекции бяха изнесени 

в четири училища: ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, СУ „Климент 

Охридски“ и ФСГ „Васил Левски“ гр.Добрич. Лектори бяха съдия Красимира 

Иванова – председател на съда, съдия Теодора Милева – зам. председател и 

Нели Каменска – съдия в АдмС – Добрич. В края на учебната 2016/2017 

година на Образователната програма „Съдебната система – информиран 

избор и гражданско доверие“ Административен съд – Добрич представи тест 

за попълване на ученици от ЕГ “Гео Милев”, ПМГ “Иван Вазов” и СУ “Св. 

Климент Охридски”. На учениците, представили се най-добре, бяха връчени 

грамоти и флашки за награда. 

През първия учебен срок на учебната 2017/2018 г. лекции бяха изнесени 

също в четири училища: ЕГ „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“, СУ „Климент 

Охридски“ и СУ „Любен Каравелов“.  

Лектори бяха съдия Красимира Иванова – председател на съда, съдия 

Теодора Милева – зам. председател и Нели Каменска – съдия в АдмС – 

Добрич.  

Красимира Иванова – административен ръководител на 

Административен съд – Добрич изнесе лекции на тема: “Що е 

административно правосъдие” и „Професия "съдия" и запознаване със 

статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, 

следовател”. Беше даден отговор на въпросите: Как се става съдия – 

изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата - качества, 

които трябва да притежава съдията и Статут на административните съдии в 

Република България.  

Теодора Милева – съдия в Административен съд – Добрич изнесе лекция 

на тема „ Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да 

защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. 

Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на 
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престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - 

жертви и извършители на престъпление“ 

Нели Каменска – съдия в Административен съд – Добрич, изнесе лекция 

на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република 

България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. 

Висш съдебен съвет.” 

Висшия съдебен съвет удостои магистратите Красимира Иванова – 

председател, Теодора Милева – зам. председател, Нели Каменска - съдия  и 

служителите: Павлинка Иванова съдебен администратор и Пепа Иванова – 

съд. деловодител с грамоти, с които изказа служебна благодарност за 

участието им като лектори и наставници в Образователната програма 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“. 

През месец октомври ръководството на съда проведе ежегодния Ден на 

отворени врати за ученици, по предварително изготвена програма, 

съобразена с Методиката на ВСС и Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014 - 2020 г. В предварително обявения конкурс за есе за 

ученици на тема: “Съдебната власт – огледало на живота” и за студенти - три 

теми по избор: “Съдът отвътре и отвън – ЕС и България”; “Националният 

съдия и ЕС” и “Европейското право и съдебната власт в България” взеха 

участие ученици от ЕГ „Гео Милев“, СУ “Любен Каравелов”, ПМГ “Иван 

Вазов”, СУ “Св. Св. Кирил и Методий” и СУ „Климент Охридски“, както и 

един гражданин с активно отношение към съдебната система. На всички 

участници бяха връчени грамоти за участие и Конституция на РБ. 

Класираните на първо, второ и трето място ученици от обявения конкурс за 

есе на тема “Съдебната власт – огледало на живота” бяха наградени с 

грамота, флашка и Конституция на РБ. Връчена беше и поощрителна 

награда. С награда беше удостоен и единственият участник по темата  

“Европейското право и съдебната власт в България”. Наградените есета бяха 

качени на страницата на съда, както и изложени пред съдебните зали в съда. 

Същевременно в самия ден учениците се запознаха с административното 
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правосъдие и историята на съда. Разгледаха деловодния офис на съда, 

съдебните зали и добиха представа за работата на магистратите и съдебните 

служители. Проведе се  среща на учениците с медиаторите: г-жа Жанета 

Николова и г-жа Диана Далакманска на тема “Медиацията – ключ към 

разрешаване на спорове”. На срещата беше представена накратко медиацията 

като способ, Законът за медиацията и приложението му, методите на 

споразумяване и действията на медиатора. За да добият по – ясна представа 

от необходимостта от прилагане на медиацията при спорове, медиаторите 

бяха издирили реален казус от работата на Административен съд – Добрич. С 

тяхна помощ учениците влязоха  в ролята на съдия, жалбоподател и адвокат, 

представител на община с юрисконсулт. Учениците приеха своите роли 

присърце и успяха да покажат чувствата, които усещат при сблъсъка с 

реалния спор, да изкажат какво мислят за страните, в чиито роли бяха, както 

и какъв следва да е резултатът. Практическото упражнение беше много 

вълнуващо и наблюдавано с изключителен интерес от останалите ученици. 

На 01.03.2017 г. Административен съд - Добрич отбеляза официално 

своята десетгодишнина. Във връзка с това беше организиран конкурс за 

рисунка на тема “Истина и справедливост” и “Един ден в съда” за учениците 

на СУ “Св. Климент Охридски” гр. Добрич. Направена беше изложба от най 

– добрите рисунки в конферентната зала на парк-хотел “Изида” гр. Добрич. 

Красимира Иванова – административен ръководител – председател на 

Административен съд – Добрич награди класираните на първо, второ и трето 

място ученици от обявения конкурс за рисунка на тема “Истина и 

справедливост” и първо, второ и трето място ученици от обявения конкурс за 

рисунка на тема “Един ден в съда”. Връчена беше и специална награда за 

най-добра рисунка. По повод годишнината беше изработена брошура с 

историята на съда и значка с мартеница за всички присъстващи, подредена 

изложба от рисунки на учениците и снимки на съдии и служители на съда от 

създаването му до момента, снимка на корицата на първото образувано дело 

и др. Присъстваха много гости и бивши служители. 
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Съзнавайки важното място на информационните технологии, 

ръководството на Административен съд - поддържа актуална интернет - 

страница с разнообразна и полезна за потребителите информация. 

Гражданите, ползващи този метод за извършване на справки, могат да се 

информират подробно за съда, за различните служби и условия, при които да 

бъдат обслужени. Интернет - страницата съдържа богатата вътрешна 

информация за дейността на съда. Съгласно изискванията на Закона за 

съдебната власт, в нея се публикуват отчетните доклади за работата на съда, 

влезлите в сила и постановени съдебни актове, декларациите по чл. 12 от 

ЗПУКИ, както и графика на заседанията и делата от обществен интерес - 

свършени и насрочени, прессъобщения на съда по делата с обществен 

интерес и интересни събития в работата на съда. 

 

ДЕЛА С МЕДИЕН ИНТЕРЕС 

През 2017 г. интерес за обществото и медиите бяха: 

Дела по Изборния кодекс: ад № 44/2017 г. ОТМЕНЯ Решение 

№82/03.10.2016 г. на ОИК Балчик в част ІV „Обявяване разпределението на 

заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по 

кандидатски листи на партии, коалициите и местни коалиции, получили 

мандати“, само в частта, относно преференциите, дадени за кандидатската 

листа на МК „Силен Балчик“.  

Делата, образувани през 2017 г., по протести от Окръжна прокуратура – 

Добрич срещу текстове на Общински наредби, приети с решения на 

Общинските съвети в Общините – Каварна, Шабла, Балчик, Добрич, 

Добричка, Крушари и Тервел, Ген.Тошево, са 47 дела. Предмет на 

производствата бе оспорването като незаконосъобразни на текстове от 

Наредба за организация безопасността на движението и дисциплината на 

водача приета от ОбС – Добрич, Наредба за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, Наредба за 

управление на общинските пътища, Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
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Наредба за рекламно - информационните елементи на територията на 

Община Каварна и др. 

През месец декември интерес предизвикаха и делата, образувани по 

още 27 протеста на Окръжна прокуратура – Добрич срещу Заповеди на Кмета 

при Община – Добрич, за които се настоява, че са нищожни поради 

противоречие с материалния закон – чл. 37 и 38 от Закона за общинската 

собственост, тъй като с тях е учредено ограничено вещно право на 

пристрояване единствено със заповед на кмета на общината, без да има 

решение на общинския съвет. 

 

V. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И 

ФИНАНСОВО – БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ 

 

5.2. Сграден фонд 

От 08.02.2016 г. Административен съд – Добрич се помещава в 

преустроената за нуждите на съда сграда на бул. “Трети март” № 5. Сградата 

отговаря на съвременните изисквания за съответна работна среда. Работните 

и обслужващите помещения са просторни и светли. Наличните оборудвани 

две съдебни зали допринасят за възможността да заседават два състава 

едновременно, което създава предпоставки за увеличаване процента срочност 

на решаване на делата и по този начин прави правосъдието истински от полза 

за гражданите.  

Всички работни места са оборудвани с компютърна техника. 

Помещенията са климатизирани, като през зимата се използва и газово 

отопление.  

През 2017 г. съдът разполагаше с необходимите консумативи и 

материали. Дейността на съда се осъществяваше при прекрасни условия за 

работа, както по отношение решаване на делата, така и относно възможност 

за провеждане на семинари, обучителни процеси, срещи с ученици и 

симулативни процеси в сградата на съда. 
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5.3. Техническа обезпеченост и информационни технологии 

С персонални компютърни конфигурации са оборудвани работните 

места на всички съдии и служители, като за призовкарите е осигурена една 

конфигурация. Оборудвани са компютърни работни места за регистратура, 

библиотека, две съдебни зали със звукозаписна техника, предоставена е 

компютърна конфигурация за ползване от прокурорите. Общо използваните 

към момента компютърни конфигурации, осигуряващи работните места, 

както и  за допълнителни цели, са 27 броя, както следва: 

 

Таблица № 15 

Предназначение на компютърната 

конфигурация (работни места) 

Брой 

Съдии 5 

Служители 13 

Съдебна зала  2 

Сървър 2 

За административни и други цели 4 

 

През м. декември  2017 г. от ВСС бяха получени 12 компютърни 

конфигурации, 2 принтера и един скенер, това позволи да бъдат подновени 

компютърните работни места на всички съдии и на определени служители. 

През годината със средства на съда бяха закупени 2 UPS. Значителна част от 

компютърната и периферна техника беше подновена. Подновиха се 

печатащите устройства в деловодството и на две индивидуални работни 

места. 

В началото на 2017 г. на ВСС е изпратена подробна справка за 

наличната и необходимата нова компютърна техника. 

Като цяло техническото състояние на описаната техника може да се 

определи като добро, описаните конфигурации на всички работни места са в 

изправност и работещи. 
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Следва да се отбележи, че всички магистрати и служители имат достъп 

до интернет и използват правно информационната програма Сиела (поради 

финансова икономичност не е закупен “Апис”). 

Внедрената в Административен съд – Добрич Единна деловодно – 

информационна система (ЕДИС), изработена по проект на ВАС: „Създаване 

на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между 

административните съдилища в Република България и създаване на единна – 

информационна система (ЕДИС) за внедряване в административни съдилища 

в Република България“, Оперативна програма „Административен капацитет“, 

финансиран от Европейския социален фонд, беше тествана паралелно с 

деловодната програма САС „Съдебно деловодство“. За установените 

проблеми при прилагането регулярно беше уведомявана фирмата 

разработчик – Ай Би Ес, като в определен размер същите бяха отстранени, а 

по други се работи. Очаква се внедряване в експлоатация на ЕДИС през 2018 

г. 

Управлението на финансовите ресурси се осъществява в съответствие 

със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, 

Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за прилагане на 

информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС, Системата за финансово управление 

и контрол на Административен съд Добрич. В счетоводството на 

Административен съд – Добрич се ползва счетоводният софтуер Конто, както 

и програмата “ТРЗ - Стил”. Управлението на финансовите ресурси бе 

осъществявано чрез съставяне и изпълнение на програмно ориентиран 

бюджет, при стриктно спазване на системата на двойния подпис, чрез 

разпределение на отговорностите с помощта на предварителен, текущ и 

последващ финансов контрол, съответно при икономично и разумно 

планиране и разходване на средствата.  

През 2017 г. продължи да ни обслужва Юробанк България АД, като 

лихвеният процент по сметките на съда е 2 %. За гражданите и през 2017 г. 

работят два ПОС терминала в деловодството на съда, което спомага да им 
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бъдат спестени по – високите комисионни на банките, а също така допринася 

за делово и физически икономичното им обслужване. 

През 2017 г. бяха приети и актуализирани следните правила: Вътрешни 

правила по Закона за обществени поръчки; Вътрешни правила за работа с 

класифицирана информация; Оперативен план за 2017 г.; Вътрешни правила 

за работа с ПОС – терминали; Правилник за вътрешния трудов ред; 

Вътрешни правила за човешките ресурси; Вътрешни правила за 

документиране на всички действия свързани със съдебната дейност в съда и 

Политика за използването на информационното и компютърното оборудване 

в Административен съд – Добрич.  

В съда се използва Програмата за случайно разпределение на делата, 

предоставена ни от ВСС. Правилата, по които се осъществява 

разпределението на делата, са утвърдени от председателя на съда след 

проведено Общо събрание на съдиите и са публикувани на интернет 

страницата, като се актуализират при промяна на Вътрешните актове на ВСС, 

съответно при необходимост от промяна с цел по - добра организация на 

работата. Принципът на случайния избор, въведен в чл. 9 от Закона за 

съдебната власт и чл. 157, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, се 

спазва неотменно, като делата се разпределят съобразно поредността им на 

постъпване. За постигане максимална прозрачност към всяко дело се прилага 

протокол, в който са отразени: разпределящ, дата и час на разпределение, 

номер и тип на делото, между кои съдии се извършва разпределението, 

причини за изключване на определен съдия или за избор на конкретен съдия, 

ако са налице такива обстоятелства, определения съдия - докладчик. През 

2017 г. бе установена практика делата да се разпределят от председателя, а в 

негово отсъствие от заместник - председателя. 

През 2017 г. съдиите от Административен съд Добрич участваха 

активно със становища при подготовката на проекти за промяна на 

нормативни актове, подготовка на тълкувателни решения, като изготвиха и 

изпратиха: Становище относно искане на Председателя на Върховен 

административен съд по тълкувателно дело № 8/2016 г. по въпрос: След 
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изменението на чл. 215, ал. 7 ЗУТ /ДВ бр.101/22.12.2015 г. окончателни ли са 

решенията на административните съдилища, постановени по жалби или 

протести срещу индивидуални административни актове относно одобряване 

или изменение на всички подробни устройствени планове, или само тези 

решения, отнасящи се за обекти с национално значение, или за общински 

обекти от първостепенно значение?“. Становище по искане на Председателя 

на Върховен административен съд относно приемане на тълкувателно дело 

№ 6/2016 г. по описа на ВАС, образувано по искане на Главния прокурор на 

Република България по въпроса: „При неизпълнение на повече от едно 

условие на комплексно разрешително извършва ли операторът на инсталация 

едно или няколко нарушения по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 

164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл.18 от 

ЗАНН.“ и Становище по Законопроект за изменение и допълнение на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

VІ. ОДИТНА ДЕЙНОСТ. 

       През отчетния период няма извършвани проверки. 

 

6.1. Дисциплинарна отговорност и поощрения. 

През 2017 година в Административен съд - Добрич не са образувани 

дисциплинарни производства срещу съдии и съдебни служители. 

 

VIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящият доклад е изготвен в условията на повишен ентусиазъм и 

вяра в развитието на съдебната система, предвид че на 01.03.2017 г. се 

навършиха 10 години от началото на функционирането на 

административните съдилища в България. Изграждането им допринесе за 

изпълнение изискванията на Европейските принципи за достъп и откритост 

на правосъдието. Наличието на административните съдилища като обособена 

структура в системата на съдебната власт представлява обществена гаранция, 

че прилагането на принципа за разделение на властите е нормативно 
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гарантирано. Обезпечава защитата на правата на гражданите и организациите 

от своеволия на администрацията, а също така е и коректив за работата на 

самата администрация. В тази връзка считам, че общата оценка на работата 

на съдии и служители в Административен съд – Добрич през 2017 г. в името 

на реалното прилагане на принципите  за достъп и откритост на 

правосъдието, може да бъде единствено положителна. Всеки един съдия и 

служител от Административен съд - Добрич заслужава признание за 

проявената отговорност, целенасоченост и готовност за изпълнение на 

отговорните задачи, които ни поставя всеки нов ден. 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………….. 

        /КРАСИМИРА ИВАНОВА/ 


