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Усилията  на съдиите и съдебните служители от Административен 

съд  - Добрич  през 2013 г. бяха насочени към утвърждаване на 

авторитета на съдебната система, осигуряването на качествена и бърза 

защита на правата на гражданите и усвояване на европейския опит в 

правораздаването. Увеличаването на броя на заведените дела пред съда е 

показателно за доверието на гражданите в нашата институция. 

Независимо от тежките условия, при които продължаваме да работим, 

съдът осигури през изминалата година разглеждането на делата в кратки 

срокове и при много високо качество на постановените съдебни актове.  

 

1.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.1. Съдии 

Към 01. 01. 2013 г. по щат в Административен съд - Добрич са 10 

съдии - председател, двама зам. председатели и 7 съдии. В началото на 

годината щатът е попълнен изцяло.  

През отчетния период на Административен съд - Добрич съдия 

Светлана Борисова е командирована, считано от 26. 11. 2012 г. до 16. 08. 

2013 г., във Върховeн административен съд.  

Съгласно Решение по Протокол № 32/ 26. 07. 2013 г. на Висш 

съдебен съвет Светлана Борисова – административен ръководител на 

съда е повишена в длъжност "съдия" във Върховен административен съд, 

считано от 16.08.2013 г..  

Със Заповед № РД – 12 - 40/ 23. 11. 2012 г. на председателя 

Светлана Борисова за изпълняващ функциите председател, считано от 

26.11.2012 г. и за времето на нейното командироване бе определена 

съдия Красимира Иванова - зам. председател.  

Съгласно Решение по Протокол № 37/ 26. 09. 2013 г. на Висш 

съдебен съвет след повишаването в длъжност на съдия Борисова и 

назначаването й за съдия във Върховен административен съд съдия 

Красимира Иванова бе назначена за изпълняващ функциите 
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административен ръководител – председател на Административен съд 

Добрич, считано от 26.09.2013 г. 

С Решение по Протокол № 47/ 28. 11. 2013 г. на Висш съдебен 

съвет, считано от 20. 12. 2013 г., Красимира Керанова Иванова е 

назначена на длъжността “административен ръководител – председател” 

на Административен съд – Добрич.  

Съгласно Решение по Протокол № 20/ 23. 05. 2013 г. на Висш 

съдебен съвет, считано от 10. 06. 2013 г., съдия Галин Несторов е 

преместен на длъжност “съдия” в Административен съд София – град. В 

резултат на преместването на съдия Галин Несторов, с Решение по 

Протокол № 20/ 23. 05. 2013 г. на Висш съдебен съвет е намалена 

щатната численост на Административен съд – Добрич с 1 /една/ щатна 

бройка за длъжността “съдия”, считано от датата на решението. 

След описаните промени до края на отчетния период щатът на 

Административен съд – Добрич е 9 съдии, в това число председател, 

заместник председател и 7 съдии, от които една незаета щатна бройка за 

заместник председател. Наличният зает съдийски щат е достатъчен, за да 

осигури спокойно и бързо разглеждане на делата.  

През отчетния период поради заболяване, считано от 31. 05. 2013 г. 

в разпределянето на делата не участва съдия Михов, който до 26. 11. 2013 

г. бе в отпуск по болест, след което от 29. 11. 2013 г. до 10. 01. 2014 г. бе 

в платен годишен отпуск. 

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 - “Law Choice”. 

През 2013 г. касационните състави бяха председателствани от и. ф. 

председател Красимира Иванова и заместник председателя Таня 

Димитрова, като към състава на съдия Красимира Иванова бяха 
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включени съдиите Силвия Сандева, Дарина Витанова и Димитър Михов, 

а към състава на съдия Таня Димитрова – Теодора Милева, Милена 

Георгиева, Нели Каменска.  

1.2. Квалификация на магистрати. Повишаване в ранг и 

придобиване статут на несменяемост.  

 Трябва да бъде отбелязан стремежът на всички съдии да подобряват 

квалификацията си и да са в течение на законодателните промени. 

Максимален брой от тях преминаха през обученията, организирани от 

НИП – София  и семинари по проект между ВАС и ОПАК. Участваха в 

семинарите, както следва:   

 

ТЕМА СЪДИИ 

Етични предизвикателства в 

работата на магистратите 
 

Красимира Иванова 
Бежанско право Нели Каменска 

Защита на достойнството и живота 
на човека от гледна точка на 

човешките права 

 

Теодора Милева 

Прилагане на Закона за 
административните нарушения и 

наказания 

 

Теодора Милева 

Практика на съда на Европейския 

съюз по приложението на Хартата 
на основните права на Европейския 

съюз. Действие на Хартата по 

отношение на държавите – членки 

 

Таня Димитрова 

Акценти по приложението на ЗУТ 

във връзка с изменение ДВ, бр. 82 

от 26.10.2012 год. в сила от 
26.11.2012 год. Изменение на 

действащата кадастрална карта при 

условията на ЗСПЗЗ и по реда на 
ЗКИР. 

 

Таня Димитрова; Силвия Сандева, 
Галин Несторов, Теодора Милева, 

Димитър Михов и Милена Георгиева 

Бежанско право в Европейския 

съюз. 
Таня Димитрова, Теодора Милева, 
Нели Каменска, Галин Несторов 

Работа с медиите Силвия Сандева, Теодора Милева, 
Нели Каменска 

Административния съдия и ЕС. 

Обща система на европейското 

административно правосъдието 

 

Красимира Иванова 
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Компетентно и прозрачно 

управление на Административните 
съдилища в България 

Светлана Борисова, Красимира 
Иванова; Димитър Михов; Павлинка 

Иванова; Таня Димитрова 
Производства по обжалване на 
индивидуални административни 

актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

Проблеми по допустимостта и 

основателността на жалбите. 
Измененията по ЗУТ, обнародвани 

в ДВ бр. 82/2610.2012 година в сила 
от 26.11.2012 год. Проблемни 

моменти. 

 

Красимира Иванова, Таня  

Димитрова, Дарина Витанова, 
Силвия Сандева, Галин Несторов и 

Теодора Милева 

Практическо приложение на 
Европейското право по проект 
“Административните съдии – 

компетентни в прилагане на 
европейското право” 

Красимира Иванова; Таня 

Димитрова, Дарина Витанова, 
Силвия Сандева, Нели Каменска, 

Милена Георгиева, Теодора Милева 

Митнически престъпления. 

Управление на външните граници 

на ЕС.Функции на Агенцията за 
управление на оперативното 

сътрудничество по външните 
граници на страните – членки на 

ЕС. – FRONTEX. 

 

Теодора Милева и Милена Георгиева 

Актуални процесуални проблеми 

по ЗАНН. 

Красимира Иванова, Таня 

Димитрова, Нели Каменска, Теодора 
Милева, Милена Георгиева 

Преюдициално запитване в 

административния процес по 

проект “Административните съдии 

– компетентни в прилагане на 
европейското право” 

Красимира Иванова, Таня 

Димитрова, Дарина Витанова, 
Силвия Сандева, Нели Каменска, 

Милена Георгиева, Теодора Милева 

Европейско данъчно право. 

Актуално развитие на европейското 

ДДС законодателство. Практика на 
съда на ЕС. Борба с измамите с 

ДДС в ЕС” 

 

Теодора Милева 

Ролята на националния съдия във 

връзка с прилагането на правото на 
ЕС. Преюдициално запитване. 

Силвия Сандева, Нели Каменска, 
Таня Димитрова, Теодора Милева, 

Милена Георгиева 
Първоинстанционни и касационни 

производства по ЗСПЗЗ. 

Таня Димитрова, Дарина Витанова, 
Теодора Милева, Нели Каменска 

Конституционния принцип на 
пропорционалност в германската и 

европейската съдебна практика. 

Таня Димитрова, Теодора Милева 
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Капацитетът на НИП не дава възможност на всички желаещи да се 

запишат на избраните курсове. За целта трябва да бъдат организирани по 

места повече регионални обучения по избрани от съответните съдилища 

теми.  

През изминалата година поставихме като основен приоритет в 

квалификацията на съдиите обучението по Европейско право. 

Практиката ни през последните години показа колко голяма е 

приложимостта на Европейското право в административното 

правораздаване. На 07. 10. 2013 г. приключи подготвеният проект с 

европейско финансиране в рамките на програма ОПАК, Подприоритет 

2.4. - “Компетентна съдебна система и ефективно управление на 

човешките ресурси”. Наименованието на проекта бе 

“Административните съдии - компетентни в прилагане на Европейското 

право”.  Проектът не бе с голям бюджет, но поставените в него цели имат 

голям практически ефект. В него бяха включени като целеви групи 

всички съдии от административните съдилища в Североизточна 

България, които на три отделни етапа усвоиха основите на Европейското 

право.  

В проекта бяха предвидени форми на обучение на служителите във 

връзка с електронното призоваване, оформяне на електронна папка на 

делото, подготовка на статистически отчети, както и по Закона за защита 

на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни и 

Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.  

През 2013 г. бяха проведени последните три дейности от проекта: 

“Обучение на съдебни служители”, “Практическо приложение на 

Европейското право” и “Преюдициално запитване в административния 

процес”. 

От фирма “Ейч Ел Би България” ООД беше проведен одит /проверка 

на място/ на изпълнението на Проекта. Заключението на одитния доклад 
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бе, че общата и специфичните цели на проекта са изпълнени, както и 

всички заложени индикатори по дейности.  

Юридическият стаж на магистратите при АС - Добрич към 

31.12.2013 г. е, както следва:  

Красимира Иванова - общ юридически стаж – 25 години, от които 

съдийски стаж 12 години; 

Дарина Витанова – общ юридически стаж – 34 години, от които 

съдийски стаж 7 години; 

Силвия Сандева - общ юридически стаж - 15 години, от които 

съдийски стаж 14 години; 

Милена Георгиева - общ юридически стаж 14 години, от които 

съдийски стаж  6  години и 10 месеца;. 

Нели Каменска – общ юридически стаж 14 години, от които 

съдийски стаж 6 години и 10 месеца;  

Теодора Милева - общ юридически стаж 14 години, от които 

съдийски стаж 6 години и 10 месеца; 

Таня Димитрова – общ юридически стаж 12 години, от които 

съдийски стаж - 6 години и 10 месеца 

Димитър Михов - общ юридически стаж 12 години, от които 

съдийски стаж 6 години и 10 месеца; 

През 2013 г., след направено предложение от съдия Силвия Сандева, 

с Решение по Протокол № 8/ 28. 02. 2013 г. на Висш съдебен съвет съдия 

Силвия Минкова Сандева - Иванова е повишена на място в ранг и 

заплата “съдия във ВКС, ВАС”. 

Всички съдии в Административен съд - Добрич са с придобит статут 

на несменяемост. 
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1.3.Съдебни служители. Численост и квалификация. 

При започване работата на съда през 2007 г. щатът бе от 37 

служители. 

Към 01. 01. 2013 г. числеността на съдебните служители в 

Административен съд - Добрич е 23 служители - 18 заети и 5 незаети. 

С Решение по Протокол № 31/ 25. 07. 2013 г. на Висшия съдебен 

съвет щатната численост на служителите бе намалена с 5 /щатни бройки/, 

които бяха незаети. 

След това намаление в края на отчетния период щатното 

разписание включва 18 съдебни служители. Заетите щатни бройки са 

разпределени по следния начин: 

Съдебен администратор - 1 бр. 

Главен счетоводител - 1 бр. 

Административен секретар – 1 бр.  

Системен администратор – 1 бр. 

Деловодители – 4 бр.  

Съдебен архивар – 1 бр. 

Съдебни секретари – 4 бр. 

Призовкари – 2 бр. 

Шофьор – 1 бр. 

Куриер – чистач – 1 бр.  

Работник по поддръжката – 1 бр.  

Последователното намаление на бройките през годините достигна 

критичния си минимум през 2013 г. След приключване на ремонта на 

предоставената ни сграда, този щат трудно ще осигури нормалното 

протичане на работата ни.  

Намалението на щата наложи на служителите да бъдат възлагани 

допълнителни функции, за да се обхване цялостно работата на съда. Така 

едната от деловодителките извършва и функции на касиер; 
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административният секретар изпълнява функциите на статистик; 

работникът по поддръжката и шофьорът са и призовкари.    

 Резултатите в работата на съда през годината се дължат и на 

квалификацията, старанието и дисциплината на  служителите в съда.  

Добрата  работа на всички е резултат на тяхната отлична професионална 

подготовка и постоянното им старание да подобряват уменията и 

квалификацията си. През 2013 г служителите участваха в следните 

обучения :  

 

                      ТЕМА                                  СЛУЖИТЕЛИ 

Участие в обучение по 

проект 
“Административните 
съдии – компетентни в 

прилагане на 
Европейското право” 

Павлинка Иванова, Милена Йорданова, 
Димитринка Згурова, Деян Неделчев, 

Стойка Колева, Ирена Димитрова, Веселина 
Сандева, Мария Михалева, Янка Стоянова, 
Златинка Атанасова, Павлинка Иванова и 

Цвета Стоянова 
Мотивация за работа и 

оценяване на качеството 

на работа на съдебните 
служители 

Павлинка Иванова, Димитринка Згурова, 
Златка Кръстева и Цвета Стоянова 

Съвременни подходи в 

управлението на 
съдебната администрация 

Павлинка Иванова 

Ефективно управление на 
човешките ресурси. 

Оценка на изпълнението, 

обучение и иразвитие. 

Пепа Иванова 

Първоначално обучение 
на завеждащи 

регистратури за 
национална 
класифицирана 
информация 

Димитринка Згурова 

Класифицирани съдебни 

дела и прокурорски 

преписки 

Златка Кръстева; Павлинка Иванова 

Достъп и защита на 
информацията 

Димитринка Згурова, Златинка Атанасова и 

Пепа Иванова 
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В съда е въведен екипният стил на работа. Всеки съдия работи с 

определен деловодител и съдебен секретар и това улеснява по - бързото и 

точно водене на делата. 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 нарушения на трудовата 

дисциплина и нарушения на Етичния кодекс на съдебните служители.    

 

 II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

2.1 Брой на постъпили и разгледани дела. 

Разгледаните дела през 2013 г. са 1094, от които са приключени със 

съдебен акт 980 дела. Общият брой на постъпилите дела през 2013 г. е 

932, от които 342 първоинстанционни и 590 касационни дела. 

Сравнението показва  намаляване броя на първоинстанционните дела – 

през 2012 година първоинстанцинните са били 448 и същевременно 

повишаване броя на касационните дела, от 422 през 2012 г. на 590 през 

отчетната година. Приложената сравнителна таблица за четирите 

поредни години е показателна за тенденцията към трайно увеличаване на 

образуваните дела.  

 

Таблица № 1 

 

година 
Висящи дела 
в началото 

на периода 

Образувани 

дела за 
периода 

Всичко дела 
за 

разглеждане 

Общо 

свършени 

дела 

2010 147 891 1038 918 

2011 120 908 1028 837 

2012 191 870 1061 899 

2013 162 932 1094 980 
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Сравнителна таблица
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         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 

2008 661 181 304 176 

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 
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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА

Общо свършени дела

До 1 месец

От 1 до 3 месеца

Над 3 месеца

Общо свършени дела 661 809 918 837 899 980

До 1 месец 181 304 407 356 342 196

От 1 до 3 месеца 304 364 400 348 392 608

Над 3 месеца 176 141 111 133 165 176

година 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

 

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

месечен срок дела – 196 и в 3 - месечен срок – 608 дела, т. е. общо  804 

дела от 980 са свършени в 3 –месечния срок от образуването им, което 

прави  82 % от делата /при 82 % и за 2012г/. При касационните дела от 

общо решените през годината 589 дела в 3 - месечния срок са 

приключени  539 дела, което прави 91,5 % при (85 % за 2012 г.) .  По - 

дългите срокове за приключване на първоинстанционните дела са 

обясними със съответния процесуален ред за разглеждането им - от общо 

решени 391 дела са приключени в 3 - месечен срок 265 дела или  68 %, а  

67 дела са останали висящи. 

Сравнението води до извод, че  сме запазили досегашните добри 

резултати в бързината и срочността на правораздаването.  

Причините за забавянето на първоинстанционните дела са най - вече 

обективни. Голямо 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.  
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Друга причина е липсата на процесуална активност от страните за 

събиране на доказателства по делата и възникване на необходимостта не 

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

фактите по делото. В много от случаите жалбите са неясни, което налага 

оставянето им без движение. В други случаи страните не ангажират 

доказателства в подкрепа на твърдените от тях обстоятелства, което 

налага на основание чл. 171 ал. 4 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. 

Много често страните не ползват адвокатска защита, което също 

затруднява самия процес.  

Причина за забавянето на делата е и, че съдът разполага само с една 

съдебна зала. Графиците за заседанията са предварително определени по 

дни и часове и това ограничава възможността за приключване на делата в 

3 – месечния срок от образуването им. 

 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 доведе до още по - добра 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. 
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От първоинстанционните административни дела, постъпили през 

годината – 342 дела, най - голям брой бележат делата по ЗУТ и ЗКИР – 

77 дела и други административни дела, образувани по различни 

материални закони - 86. 

Като видове, разгледаните дела са типични за всички 

административни съдилища - по Закона за устройство на територията, по 

Закона за общинската собственост, по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, по Кодекса за социално 

осигуряване и др.  През  изминалата година беше голямо постъплението 

на дела по ЗУТ, образувани срещу заповеди на началника на РДНСК за 

премахване на незаконни постройки. В преобладаващата си част те са 

изградени по Черноморското крайбрежие и са важни не само като 

материален интерес, но и  поради голямата им обществена значимост.  

По предмет на разглеждане конкретно броят на разглежданите 

административни дела през 2013 г. е, както следва: 

 

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

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

 

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 2013 г. е  829, при 726 за 

2012,  691 за 2011 г., 756 за 2010 г. и  658 за 2009 г.  

Процентното съотношение на решените дела спрямо общия брой 

свършени дела се съдържа в  
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Таблица №  4 

 

година Свършени 

дела 

Решени по 

същество 

% решени от общо 

свършени дела 

2011 837 691 82.56 % 

2012 899 726 80.76 % 

2013 980 829 84.59 % 

 

От общия брой решени дела, първоинстанционните дела , 

приключили с акт по същество за 2013 г. са  255, за 2012 г. са 309, за 2011 

г. са 312. Намалението на бройката дела, приключили с акт по същество, 

се дължи на общото намаление на постъплението на първоинстанционни 

дела през 2013 г. 

По предмет на разглеждане броят на решените по същество 

административни дела през 2013 г. са, както следва: 

Таблица № 5 
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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 

 

Броят на решените с акт по същество касационни административно 

наказателни дела за 2013 г. са 547, 2012 г. са  398, 2011 г. са 343, 2010 г. 

са 422, 2009 г. са 334 броя. Наблюдава се съществено увеличение на броя 

на решените с акт по същество дела в сравнение с предходните години.  
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Броят на решените с акт по същество касационни административно 

граждански дела за 2013 са 27, 2012 г. са 19,  2011 г. са 36, 2010 г. са 6, 

2009 г. са 16 броя. 

 

2.2.2. Брой на прекратените дела. 

През 2013 г. прекратените дела са 151 броя, от които 136 броя са  

първоинстанционни и 15 броя са касационни. За сравнение през 2012 г. 

са прекратени 173 броя, от които  163 са административните и 10 броя са 

касационни, през 2011 са общо 146 броя, 2010 са общо 162 броя, 2009 са 

общо 151 броя, 2008 са общо 143 броя.  

Броят на прекратените производства по първоинстанционни и 

касационни дела за 2013 г. е  15.41 % от общия брой свършени дела. За 

2012 г. съотношението е  19.24 %, за 2011 – 17.44 %, 2010 – 17.65 %, 2009 

– 18.67 %, 2008 година – 21.63 %. 

Посочените данни показват, че значително е намалял броят на 

прекратените дела в сравнение с предходните години.  

Таблица № 6 

Сравнителна таблица за съотношението на прекратените дела спрямо 
общо свършените дела
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  III. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ И КАЧЕСТВО НА 

СЪДЕБНИЯ АКТ 

3.1. Натовареност. 

 Натовареността на всички магистрати, с изключение на 

председателя на съда, е еднаква, поради 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 90 и 105 дела, с изключение на съдия Галин 

Несторов поради периода на работа в Административен съд Добрич до 

10. 06. 2013 г. и съдия Димитър Михов предвид отсъствието му поради 

временна нетрудоспособност за 6 месеца и 1 месец платен отпуск след 

изтичане отпуска по болест.  

Действителната натовареност на разгледаните дела през годината е 

11.64 / при 8.92 за 2012г/, а на решените дела – 10.43/ при 7.55 за 2012г/. 

Наблюдава се увеличение на натовареността на съдиите в сравнение с 

предходната година, като се увеличава и разнообразието във вида и 

предмета на споровете .  

  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 предходни години и те са се 

натрупали към новоразпределените им дела. Най - много дела през 

изтеклата година са решили съдиите: С. Сандева – решила 132 дела от 

151 дела и Т. Милева – решила  131 дела съответно от 144 дела. Общо 

може да се отчете, че от подлежащите за разглеждане дела съдиите са 

приключили максимален брой. 

Всички съдии през отчетната година бяха при 100 % натовареност, 

като от 25. 10. 2013 г. до края на годината председателят премина на 50 

%  натовареност.  

По съдии подлежащите на разглеждане и решени дела в брой и 

процентно съотношение са: 
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Красимира Иванова - разпределени - 107, останали висящи от 2012 г. 

- 19 или общо за разглеждане - 126, от които първоинстанционни, - 47 

касационни - 79. От тях разгледани и приключени общо - 126, от които 

първоинстанционни - 47; касационни - 79. От свършените с акт по 

същество приключени – 97 и прекратени с определение - 29. Висящи в 

края на годината – 0.   

Таня Димитрова - разпределени - 122, останали висящи от 2012 г. - 

22 или общо за разглеждане - 144, от които първоинстанционни, - 63 

касационни - 81. От тях разгледани и приключени общо - 125, от които 

първоинстанционни - 52; касационни - 73. От свършените с акт по 

същество приключени – 108 и прекратени с определение - 17. Висящи в 

края на годината – 19.   

Силвия Сандева - разпределени – 133 г, останали висящи от 2012 г. - 

18 или общо за разглеждане - 151, от които първоинстанционни, - 68 

касационни - 83. От тях разгледани и приключени общо - 132, от които 

първоинстанционни - 57; касационни - 75. От свършените с акт по 

същество приключени – 117 и прекратени с определение - 15. Висящи в 

края на годината – 19.   

Дарина Витанова - разпределени - 124, останали висящи от 2012 г. - 

21 или общо за разглеждане - 145, от които първоинстанционни, - 61 

касационни - 84. От тях разгледани и приключени общо - 122, от които 

първоинстанционни - 46; касационни - 76. От свършените с акт по 

същество приключени – 108 и прекратени с определение - 14. Висящи в 

края на годината – 23.   

Нели Каменска - разпределени - 123, останали висящи от 2012 г. - 15 

или общо за разглеждане - 138, от които първоинстанционни, - 59 

касационни - 79. От тях разгледани и приключени общо - 121, от които 

първоинстанционни - 49; касационни - 72. От свършените с акт по 

същество приключени – 101 и прекратени с определение - 20. Висящи в 

края на годината – 17.   



 20 

Милена Георгиева - разпределени - 118, останали висящи от 2012 г. - 

25 или общо за разглеждане - 143, от които първоинстанционни, - 62 

касационни - 81. От тях разгледани и приключени общо - 120, от които 

първоинстанционни - 48; касационни - 72. От свършените с акт по 

същество приключени – 98 и прекратени с определение - 22. Висящи в 

края на годината – 23.   

Димитър Михов - разпределени - 46, останали висящи от 2012 г. - 11 

или общо за разглеждане - 57, от които първоинстанционни, - 17 

касационни - 40. От тях разгледани и приключени общо - 57, от които 

първоинстанционни - 17; касационни - 40. От свършените с акт по 

същество приключени – 50 и прекратени с определение - 7. Висящи в 

края на годината – 0.   

Теодора Милева - разпределени - 127, останали висящи от 2012 г. – 

17 или общо за разглеждане - 144, от които първоинстанционни, - 62 

касационни - 82. От тях разгледани и приключени общо - 131, от които 

първоинстанционни - 56; касационни - 75. От свършените с акт по 

същество приключени – 111 и прекратени с определение - 20. Висящи в 

края на годината – 13.   

Галин Несторов - разпределени - 32, останали висящи от 2012 г. - 14 

или общо за разглеждане - 46, от които първоинстанционни, - 19 

касационни - 27. От тях разгледани и приключени общо - 46, от които 

първоинстанционни - 19; касационни - 27. От свършените с акт по 

същество приключени – 39 и прекратени с определение - 7. Висящи в 

края на годината – 0.   

Изложеното показва, че през отчетния период е постигнато 

равномерно разпределение на делата и равномерна натовареност между 

съдиите, като най - голямата разлика е  от 118 разпределени на съдия 

Милена Георгиева до 133 разпределени дела на съдия Силвия Сандева, 

което е обективно и не зависи от волята на съдиите. По отношение 
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останалите за разглеждане дела в края на годината разликите между 

отделните съдии са незначителни.  

Независимо, че в началото на годината щатът на съда е от 10 съдии, 

то реално през първото шестмесечие работиха 9 съдии, а през второто 

шестмесечие - 7 съдии. С оглед на това действителната натовареност на 

всеки съдия е 11.64 дела месечно за разглеждане от един съдия и 10.43 

дела месечно към общо свършените дела. За сравнение през 2012 г. всеки 

съдия е разглеждал 8.92 дела , 2011 – 8.57 дела, 2010 – 8.65 дела, 2009 – 

7.97 дела и 2008 – 6.21 дела. 

Налице е увеличение на натовареността по отношение показателя 

всичко дела за разглеждане съобразно и брой съдии по щат, която от 6.21 

през 2008 г. е нарастнала на 10.13 през 2013 г. Увеличена е и 

натовареността по щат към общо свършените дела, която през 2008 г. е  

5.01, през 2012 г. е 7.49, а през 2013 г. е 9.07. 

 

3.1.2. 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.  По този показател седма поред 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.  По обективни причини през 2013 година - отпуск 

поради временна нетрудоспособност на съдия Димитър Михов съдебните 

актове на 12 дела са изготвени извън едномесечния срок. 
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Срок на изготвяне на съдебни актове 

 

Таблица № 7 

 

година 
Общо 

свършени 

дела 

 

До 1 месец 

От 1 до 3 

месеца 
 

Над 3 месеца 

2009 809 809 0 0 

2010 918 918 0 0 

2011 837 837 0 0 

2012 899 899 0 0 

2013 980 968 12 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 10, след 

първото шестмесечие - 9 съдии по щат, а реално 7 работили през второто 

шестмесечие, в една съдебна зала и разглеждането на всички дела в 

максимално кратки срокове е израз на висок професионализъм. Следва да 

се има предвид, че съдиите имат възможност да заседават четири пъти в 

месеца с първоинстанционни дела и два пъти в касационни състави и то в 

строго определен часови график. Въпреки това резултатите ни 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. Най-добре по този показател са 

работили съдиите Силвия Сандева, Теодора Милева и Красимира 

Иванова, съответно – С. Сандева - 115 дела, Т. Милева – 109 дела и Кр. 

Иванова – 108 дела.  

 От общо свършените административни дела в срок до 3 месеца са 

свършени 100 % от образуваните частни административни дела.  

 От образуваните по ЗСПЗЗ и други административни дела са 

свършени в срок до 3 месеца – 72.90 % от общо свършените дела.  
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 От постъпилите по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и Закон за 

администрацията 69.23 % са приключили със съдебен акт до три месеца 

от образуването им. 

 КСО и ЗСП -  63.16 % 

 дела против подзаконови нормативни актове – 0 % 

 ДОПК – 83.33 % 

 искови производства – 41.17 % 

 ЗМВР – 66.67 % 

 ЗУТ и ЗКИР – 39.25 % 

 През 2013 г. от постъпилите и разглеждани дела за 2014 г. са 

останали за разглеждане дела по съдии, както следва: Кр. Иванова – 0 

дела, Д. Витанова – 23, С. Сандева – 19, Н. Каменска – 17, М. Георгиева – 

23, Т. Димитрова – 19, Т. Милева – 13 и Д. Михов – 0 дела. 

 

 3.2. 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 2013 г. е нараснал броят на 

потвърдените от Върховния административен съд съдебни актове. През 

2012 г. от общо обжалваните пред ВАС съдебни актове, постановени от 

Административен съд Добрич, 70.33 % са потвърдени, а през 2013 г. 

процентът на потвърдените актове е 78.20 %. 

 През 2013 г. касационни жалби са постъпили срещу актове по 120 

административни дела. Обжалвани  са 3 определения по касационни 

наказателно административен характер дела. В резултат на касационната 

проверка от 3 дела, са потвърдени 3. От потвърдените съдебни актове   70 

са съдебните решения и 34 са определения. Изцяло са отменени 28, от 

които 25 решения и 3 определения. Частично е отменен 1 съдебен акт – 

само 1 определение.  
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 Таблица № 8  

 

година 

Общо върнати 

дела от 
обжалваните 
пред ВАС 

дела 

Съотношение 
на 

потвърдените 
актове спрямо 

върнатите дела 
от ВАС 

 

потвърдени 

 

отменени 

Частично 

отменени 

2011 215 74.88 161 41 13 

2012 246 70.36 173 69 4 

2013 133 78.20 104 28 1 

Върнати дела от ВАС

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Съотношение на потвърдените

актове към общо върнатите

дела от ВАС

потвърдени отменени Частично отменени

2011 г.

2012 г. 

2013 г.

 

  Посочените по - горе показатели са определящи  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. Това е още една причина да бъдат отбелязани усилията на 

всички съдии  за защита на правата на гражданите. Освен обаче 

постигнатата бързина при насрочването, разглеждането и решаването на 

делата, резултатите сочат, че е повишено и качеството на съдебните 

актове.    
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IV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

4.1. Сграден фонд 

  И през настоящата година Административен съд – Добрич ползва  

10 стаи и една зала в Съдебната палата в гр. Добрич. На 18. 05. 2013 г. е 

сключен Договор № 93-00-17 с предмет: „Преустройство, пристрояване и 

надстрояване на съществуваща сграда за нуждите на Административен съд 

- гр. Добрич в УПИ ІV, кв. 816 по плана на гр. Добрич” с административен 

адрес: гр. Добрич, бул. „Трети март” № 5” между Министерство на 

правосъдието и "Промишлено и гражданско строителство" ООД, ул. 

"Радост" № 2 вх. Б ап.19, Р България 9000, Варна - изпълнител на ремонта. 

Предвиденият срок на ремонта е 16 месеца, като се очаква да приключи 

през есента на 2014 г.  

Към настоящия момент обаче работните и обслужващите помещения 

са малко на брой - общо 10 и в тях са канцеларии на съдии, служители, 

склад, съдебна зала и др. Това все още е проблем за съда и ще тежи на 

всички и през настоящата 2014 г., като се надяваме в края на годината 

съдът да се нанесе в сградата на бул. “Трети март” № 5, което ще 

допринесе за една по - спокойна атмосфера на работа, изпълнение на 

всички изисквания за работа с постъпващите и създавани в съда 

документи, съответно ще мотивира съдиите и съдебните служители. 

 Въпреки описаните трудности, следва да се отбележи, че в съда са 

създадени добри условия на работа, като всички работни места са 

оборудвани с компютърна техника. Помещенията са климатизирани, като 

през зимата се използва и газовото отопление на съдебната палата. 

Осигуряват се необходимите материали и консумативи, за да е налице 

нормален работен процес.  

 

4.2. Техническа обезпеченост и информационни технологии. 

Съдът е обезпечен с техника - компютри, сървъри, озвучителна 

техника за залата, аудиозаписваща техника за провеждане на съдебните 

заседания.  
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Всички магистрати и служители имат достъп до интернет. 

Магистратите използват правно информационната програма Сиела, което 

улеснява работата им.  

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.  

Още от създаването на съда, разполагаме с Интернет - страница, на 

която се публикуват всички съдебни актове. Страницата се актуализира 

ежедневно, като позволява лесен и бърз достъп до графиците за съдебни 

заседания и до пълния текст на съдебните актове. На страницата на съда 

се публикуват вътрешните правила, новини от дейността на съда, дела с 

обществен интерес, отчетни доклади, планове и стратегии. 

В съда се използва програмата за случайно разпределение на делата 

LAW CHOICE, предоставена ни от ВСС. Правилата, по които се 

осъществява разпределението на делата, са утвърдени от председателя на 

съда 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, 
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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 избор на конкретен съдия, ако са 

налице такива обстоятелства, определения съдия - докладчик. През 2013 

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

негово отсъствие от заместник председателя. 

През 2013 г. бе изработена Медийна стратегия на Административен 

съд Добрич. Тя регламентира взаимоотношенията между 

Административен съд – Добрич, медиите и обществеността с цел 

създаване на обективна и вярна представа в обществото за дейността на 

Административен съд - Добрич като модерна и авторитетна институция. 

 

V.  ОДИТНА ДЕЙНОСТ. 

През 2013 г. в Административен съд Добрич не са извършвани 

проверки от Дирекция "Вътрешен одит" при Висшия съдебен съвет. 

 

5.1. Дисциплинарна отговорност и поощрения. 

    През отчетната година в Административен съд - Добрич не са 

образувани дисциплинарни производства срещу съдии и съдебни 

служители. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В заключение искам да обобщя, че общата оценка на работата на 

съдии и служители в Административен съд – Добрич за 2013 г. е 

положителна. Въпреки условията, при които работим и при завишеното 

ниво на постъпления на дела, отчитаме  много добри  показатели за 

работата ни през изминалата година: постигната бързина на разглеждане 

на делата и максимална срочност при написването на съдебните актове. 



 28 

Можем с достойнство да отчетем, че с труда си съдии и съдебни 

служители са  осигурили  бърза и ефикасна защита на правата на 

гражданите срещу нарушенията на администрацията. С отчетените от нас 

резултати целият колектив на съда е допринесъл  за  повишаване на 

доверието към съда и към съдебната система като цяло, за  въвеждането 

на съвременните методи на работа, които да убедят всички в 

принадлежността ни към Европейското правно пространство. В този 

смисъл всеки един съдия и служител от Административен съд - Добрич 

заслужава признание за проявената отговорност, целенасоченост, 

толерантност към останалите и готовност за изпълнение на задачите, 

независимо от тежкото съвремие, което ни заобикаля. 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………… 

            /Кр. Иванова/ 


