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І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1.1 Съдии
Данните, публикувани от ВСС в обобщената статистическа таблица за
дейността на административните съдилища за 2009 година показва, че
Административен съд-Благоевград е четвърти в страната по показателя
действителна натовареност към дела за разглеждане след административните
съдилища в София-град, Бургас и Хасково и на пета позиция по показателя
натовареност по щат към всичко свършени дела.
Към 01.01.2010 година щатът на Административен съд-Благоевград е 10
съдии в това число председател, заместник председател и 8 съдии, от които 1
съдия командирован във Върховния административен съд и 1 съдия
командирован в Административен съд София-град.
В съдийския състав през 2010 година настъпиха следните промени:
Считано от 01.06.2010 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева се
завърна от отпуск по майчинство.
През отчетният период със Заповед № 24/07.01.2010г. на Председателя
на

Върховния

административен

съд

съдия

Емилия

Кабурова

бе

командирована на незаета бройка на съдия във Върховен административен
съд, считано от 11.01.2010 година до заемането на бройката по надлежен ред.
Със

Заповед

административен

№1241/02.11.2009г.
съд

съдия

на

Мария

Председателя
Попова

е

на

Върховния

командирована

в

Административен съд-София град на мястото на съдия Румяна Лилова за
периода от 09.11.2009г. до завръщенето на титуляра.
Правораздавателната дейност в Административен съд-Благоевград през
изтеклата 2010 година се осъществяваше успешно, въпреки цитираните погоре промени.
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Предвид разнородния характер на оспорванията, в съда и през отчетния
период не се създадоха специализирани по материя отделения. В
Административен съд-Благоевград са обособени три тричленни състава,
заседаващи като касационни състави по ЗАНН, ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, както и
като първоинстанционни състави по оспорване на подзаконови нормативни
актове. Касационните състави се председателстват от председателят Василка
Шаламанова, заместник председателят Мария Тодорова и съдия Серафимка
Мадолева. Постъпилите дела се разпределят от заместник председателя на
съда на принципа на “случайния избор”, чрез компютърна програма.
1.2 Квалификация на магистрати и служители
Националният институт на правосъдието създава възможност за текущо
професионално обучение на всички магистрати в страната. През отчетната
година всички съдии взеха участие в следните семинари и обучения:
Василка Шаламанова-председател на АС-Благоевград:
“Проблеми при приложението на ЗМДТ. Материално правни и
процесуално правни аспекти на закона. Произвадства по АПК и ДОПКхарактер и особености”.
“Прилагане на КСО и ЗСП”.
“Подобряване

на

гаранциите

за

справедлив

процес

в

административното правосъдие”.
Мария Тодорова-заместник председател на АС-Благоевград:
”Обучение по съдебна етика”.
Обучение на съдии координатори на тема “Основи на европейското
право”.
“Съдебна практика на Съда на ЕС и съюзното право в страните членки
на ЕС. Преюдициално запитване”
“Европейски изпълнителни основания в рамките на ССГД”.
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“Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за
арест”.
“Защита на финансовите интереси на ЕС”.
“Право на интелектуална собственост в ЕС”.
“Работа с информационна система “Extranet”.
“Специфични умения за предоставяне на експертна помощ от съдии
към съдии”.
Серафимка Мадолева – съдия в АС-Благоевград:
Обучение в рамките на туининг проект по програма ФАР на ЕС на тема
”Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в
България”
“Проблеми при приложението на ЗМДТ. Материално правни и
процесуално правни аспекти на закона. Производства по АПК и ДОПКхарактер и особености”
Илонка Рашкова-съдия в АС-Благоевград:
”Обучение по съдебна етика”
Стоянка Пишиева-Сахатчива-съдия в АС-Благоевград:
”Обучение по съдебна етика”
“Проблеми при приложението на ЗМДТ. Материално правни и
процесуално правни аспекти на закона. Производства по АПК и ДОПКхарактер и особености”
Иван Шекерлийски-съдия в АС-Благоевград:
“Проблеми при приложението на ЗМДТ. Материално правни и
процесуално правни аспекти на закона. Производства по АПК и ДОПКхарактер и особености”
Марияна Мицева-съдия в АС-Благоевград:
”Обучение по съдебна етика”
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“Проблеми при приложението на ЗМДТ. Материално правни и
процесуално правни аспекти на закона. Производства по АПК и ДОПКхарактер и особености”
“Прилагане на КСО и ЗСП”
Ваня Вълкадинова-съдия в АС-Благоевград:
Обучение в рамките на туининг проект по програма ФАР на ЕС на тема
”Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в
България”
“Уволнения на държавни служители по ЗДСл. Практика по КСО.
Актуални проблеми в исковото и изпълнителното производство по АПК”
Дистанционно обучение на тема “Съдебна етика и антикорупция в ЕС”
Обучение на тема „Гражданско правни аспекти на пренецията и
борбата срещу дискриминацията”, финансирано по програма “Прогрес” на
ЕС
“Право на интелектуална собственост в ЕС:авторско право”
Юридическият стаж на съдиите от Административен съд-Благоевград в
края на 2010 година е както следва:
Василка Шаламанова - председател - 13години и 8 месеца
Мария Тодорова - заместник председател- 9 години и 5 месеца
Серафимка Мадолева – съдия – 32години и 9 месеца
Емилия Кабурова – съдия – 28 години и 3 месеца
Мария Попова – съдия – 15 години и 9 месеца
Илонка Рашкова-съдия – 13 години и 1 месец
Стоянка Пишиева-Сахатчива-съдия – 11 години и 8 месеца
Иван Шекерлийски-съдия – 11 години
Марияна Мицева-съдия – 10 години
Ваня Вълкадинова-съдия – 9 години и 1 месец
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1.2 Съдебни служители
Към 31.12.2010 година числеността на съдебните служители в
Административен съд-Благоевград е 32 щатни длъжности. Заетите щатни
бройки са 29 , както следва:
Съдебен администратор-1 бройка
Главен счетоводител-1бройка
Системен администратор-1 бройка
Касиер-1 бройка
Съдебен секретар – протоколист-9 бройки
Съдебен деловодител-9 бройки
Съдебен статистик-1 бройка
Съдебен архивар-1 бройка
Шофьор-1 бройка
Работник по поддръжката-1 бройка
Призовкар-2 бройки
Чистач-1 бройка
Към края на отчетния период Административен съд-Благоевград
разполага с 3 незаети щатни бройки: 1 бройка за административен секретар, 1
бройка за управител сгради и 1 бройка за съдебен помощник.
Съотношението по щат на магистрати към съдебни служители от
специализираната администрация в Административен съд-Благоевград е 1/3.
С цел повишаване квалификацията на съдебните служители през 2010
година се подадоха заявки от съдебните служители -деловодители и съдебни
секретари за участие в семинари, организирани от Националния институт на
правосъдието, но поради ограничените места на групите същите не взеха
участие в обучението.
На основание чл. 179 и следващите от Правилника за администрацията
в районните, окръжните, административните, военните и апелативните
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съдилища /ПАРОАВАС/, през 2010 година бе извършена атестация на всички
съдебни служители.
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД
1. Брой на постъпилите дела –административни и касационни дела,
които се разделят на касационни административно-наказателни дела и
касационни административни дела.
В началото на отчетния период – 01.01.2010 година са били висящи 303
дела, от които 240 административни и 63 касационни дела.
През 2010година в Административен съд-Благоевград са постъпили
1557 дела, от които 1071 административни дела и 486 касационни дела. От
постъпилите

касационни

дела

445

са

касационни

административно-

наказателни дела и 41 касационни административни дела.
За сравнение през 2007година в съда са постъпили 777 административни
дела, през 2008 година 1049 и през 2009 година 1095 административни дела.
Данните за предходните три години

показват трайна тенденция на

увеличаване броя на постъпващите административни дела. Докато през
отчетната 2010 година се наблюдава незначително намаляване броя на
постъпилите

административни

дела,

предвид

че

образуваните

административните дела са с 24 броя по-малко в сравнение с образуваните
административни дела през 2009 година.
Съпоставката на данните за предходните три години показва
увеличаване броя на постъпилите касационни дела през 2008 година - 596 в
сравнение с 2007година – 382 и намаляване на постъпилите касационни дела
през 2009 година - 489, в сравнение с 2008 година. През отчетната 2010
година е налице незначително намаляване на постъпилите касационни дела,
които са с 3 броя по-малко от постъпилите през 2009 година – 489.
Намаляването в броя на делата за разглеждане е незначително спрямо
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предходната година и не може да се определели като тенденция предвид
базата за сравнение.

Година

общо
постъпили дела

от тях
административни
дела

от тях
касационни дела

2010

1557

1071

486

2009

1584

1095

489

2008

1645

1049

596

2007

1159

777

382

2.Брой

на

разгледаните

/образувани

и

висящи/

дела

–

административни и касационни.
През отчетната 2010 година в съда са разгледани общо 1860 дела, които
са със 153 дела по-малко в сравнение с 2009 година, когато са били
разгледани 2013 дела. Посоченото намаление на разгледаните дела се дължи
на значително по-малкият брой висящи /несвършени/ дела. В началото на
2009 година висящите /несвършени/ от предходната 2008 година възлизат на
429 дела, докато в началото на 2010 година делата, които не са приключили
със съдебен акт през 2009 година е намалял със 126 дела, като общият им
брой е 303 дела. Това показва положителна тенденция на намаляване общият
брой на стоящите за разглеждане дела в съда, дължаща се на по-бързото
разглеждане и приключване на постъпилите в съда дела през предходната
година.
Разгледаните /образувани и висящи/ административни дела през 2010
година се разпределят както следва: най-много дела са разгледани по жалби
по ЗУТ и ЗКИР – 523 броя, от които свършените дела са 429 и остават висящи
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94. На второ място се подреждат така наречените „други административни”
дела, образувани по жалби срещу индивидуални и общи административни
актове , които възлизат на 240, от които свършени 204 и остават висящи 36.
На трето място по брой са частните административни дела, образувани по
частни жалби, включително по искания за спиране

или допускане на

предварително изпълнение на административен акт, както и по чл.75 от
ДОПК - общо 138, като към 31.12.2010 година 100% от тях са свършени. На
четвърто място са делата по жалби по ЗДС, ЗОбС,ЗМСМА и ЗАдм- 107, от
които свършени са 75 и остават висящи 32. На пето място са делата по ДОПК
и Закона за митниците - 80, от които свършени са 71 и остават висящи 9. На
шесто място са делата по жалби по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ- 73 броя, от които
свършени 57 и висящи 16 броя. На седмо място са делата по КСО и ЗСП - 62,
от които свършени 50 и висящи 12. На осмо място са делата по ЗДСл., ЗМВР,
ЗОВС и ЗСВ - 53, от които свършени - 38, остават висящи 15. На девето място
са исковите производства по АПК- 22, от които свършени 18 и останали
висящи 4. На десето място са делата по жалби срещу подзаконови
нормативни актове - 8, от които свършени са 4 и остават висящи 4 дела. На
единадесето място са делата по чл.304 от АПК-3, които в края на отчетната
година са свършени. И на последно място са делата по ЗМИ, ЗИНП -1, което
дело в края на отчетния период е свършено и по ЗЗК,ЗОП и лицензи - 1, което
е висящо в края на отчетния период.
Предвид

посочените

данни

действителната

натовареност

в

Административен съд-Благоевград през 2010 година е била 20 дела месечно
за разглеждане от един съдия. За сравнение през 2009 година действителната
натовареност е била 19.93 дела месечно за разглеждане от един съдия.
Анализът на тези данни сочи, че в Административен съд-Благоевград е
налице тенденция за увеличаване действителната натовареност на съдия по
показателя месечно разгледани дела.
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Броят на разгледаните дела в Административен съд-Благоевград през
отчетната година, както и разгледаните през 2007 година, 2008 година и 2009
година се съдържа в следната таблица.
Година

Разгледани дела

административни

Касационни

2010

1860

1311

549

2009

2013

1384

629

2008

1980

1285

695

2007

1159

777

382

3.

Брой

на

свършените

/решени

и

прекратени/

дела

–

административни и касационни.
През 2010 година в Административен съд-Благоевград са разгледани
1860 дела, от които свършени 1579 дела. Сравнението с предходните години
сочи, че свършените дела през отчетната година са със 131 дела по-малко в
сравнение с 2009 година и с 28 дела повече от 2008 година.
Предвид, че броят на разгледаните дела през отчетният период е по –
малък със 153 дела в сравнение с 2009 година, може да се направи извод, че
през последната година в Административен съд- Благоевград е налице
тенденция за запазване и минимално увеличаване на общия брой на
свършените в съда дела. В подкрепа на този извод са данните за действителна
натовареност на съдия по показателя общо свършени дела -16.98 през 2010
година, която е минимално увеличена в сравнение с 2009 година, когато
действителната натовареност по този показател е била 16.93 общо свършени
дела на месец от съдия.
Свършените през отчетния период 1579 дела се разпределят както
следва :
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а/ административни дела – 1088 дела.
б/ касационни дела – 491 дела.
година

Свършени дела

Административни

Касационни

2010

1579

1088

491

2009

1710

1144

566

2008

1551

996

555

2007

824

541

283

В края на отчетния период – 31.12.2010 година в Административен
съд- Благоевград са останали висящи /несвършени/ 281 дела, което е с 22
дела по-малко в сравнение с 2009 година, когато са останали висящи 303 дела
и със 148 дела по-малко от 2008 година, когато са останали висящи 429 дела.
По показателя свършени дела в срок до три месеца значително
подобрение през отчетния период се забелязва при административните дела.
През 2010 година в срок от три месеца от образуване на делото са свършени
74.8 % от делата, при 71.8 % за 2009 година, 70.1 % за 2008 година.
3.1.Брой на решените по същество дела
Броят на решените с акт по същество дела /административни и
касационни/ в Административен съд-Благоевград за 2010 година е 1231 бр.,
при 1322 бр. за 2009 година, 1142 бр. за 2008 година и 551 бр. за 2007 година.

година

Свършени дела

От тях решени с
акт по същество

%

2010

1579

1231

77.96 %

2009

1710

1322

77.31 %

2008

1551

1142

73.62 %

2007

824

551

66.87 %
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От общият брой решени дела, административните дела, решени с акт по
същество за 2010 година са 757 бр., за 2009 година са 777 бр., за 2008 година
са 613 бр. и за 2007 година са 275 бр. Броят на решените с акт по същество
административни дела за 2010 година е 73.7 % от общия брой свършени
административни дела. За 2009 година съотношението е 77.3 %, при 78 % за
2008 година и 66.9 % за 2007 година.
Година

Решени дела

административни

касационни

2010

1231

757

474

2009

1322

777

545

2008

1142

613

529

2007

551

275

276

По предмет на разглеждане броят на решените по същество
административни дела през 2010 година е както следва:
административни дела по ЗУТ и ЗКИР – 274 броя,
други административни дела 124,
частни административни дела-134,
адм.дела по ЗДС, ЗОбС,ЗМСМА и ЗАдм - 46,
адм.дела по ДОПК и Закона за митниците - 61,
адм.дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ - 32 броя,
адм. дела по КСО и ЗСП - 42,
адм.дела по ЗДСл., ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ - 29,
исковите производства по АПК- 8,
адм.дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове - 4,
адм.дела по чл.304 от АПК-3,
дела по ЗМИ, ЗИНП и по ЗЗК,ЗОП няма решени през отчетния период.
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Броят на решените с акт по същество касационни административно
наказателни дела за 2010 година е 436 бр., при 498 за 2009 година, 490 за 2008
година и 250 за 2007 година.
Броят на решените с акт по същество касационни административни
дела е 38бр за 2010 година, при 47 бр. за 2009 година, 39 бр. за 2008 година и
26 бр. за 2007 година.
3.2 Брой на прекратените дела
През 2010 година прекратените дела са 348, от които 331
административни и 17 касационни дела. За сравнение през 2009 година са
прекратени 367 административни и 21 касационни дела, през 2008 година са
383 административни и 26 касационни дела, и през 2007 година 266
административни и 7 касационни дела.
Броят на прекратените производства по административни дела за 2010
година е 22.04 % от броя свършени административни дела. За 2009 година
съотношението е 22.69 %, за 2008 година – 26.38 % и за 2007 година 33.13%.
Посочените данни показват, през отчетната 2010 година е запазена
тенденцията за намаляване на процента на прекратените дела, респективно
увеличаване процента на решените по същество дела.

година

прекратени
дела

административни

касационни

2010

348

331

17

2009

388

367

21

2008

409

383

26

2007

273

266

7
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4. Продължителност на разглеждане на делата – от постъпване до
постановяване на съдебен акт.
Работата на всеки съд се отчита по следните показатели- съотношение
между образувани и свършени дела през отчетния период и сроковете на
приключване на съдебните производства.
Средната продължителност на разглеждане на делата – от постъпването
им до постановяване на съдебен акт е както следва:
А/ От общо свършените 1088 административни дела, 722 дела са решени
в срок до три месеца от постъпването им в съда, като 366 дела са разгледани и
решени над този срок от три месеца.
Делата по ЗУТ и ЗКИР от общо свършените 429 бр. дела, 221 бр. са
свършени в срок до три месеца от образуването им, а 208 са над три месеца.
От свършените 57 дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ и др. в срок до три месеца са
приключили 31 дела, а над три месеца - 26 дела. От общо свършените 204 бр.
“други административни дела” 167 бр. са свършени в срок до три месеца, а 37
бр. са над три месеца. Делата по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм., които са
свършени през отчетния период са 75 броя, от които в срок до три месеца – 52
броя, а над три месеца – 23 броя. От свършените 71 бр. дела по ДОПК и ЗМ,
26 бр. са в срок до три месеца и 45 броя са над три месеца. По КСО и ЗСП са
разгледани и приключени 50 броя дела, от които 42 – до три месеца и 8 броя –
над три месеца. От общо свършените 18 бр. дела, образувани по искове по
АПК 10 бр. са свършени до три месеца, и 8 бр. – над три месеца. По ЗДСл,
ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ са свършени 38 бр. дела, като от тях 29 броя до три
месеца и 9 броя над три месеца. По ЗМИ и ЗИНП е разгледано и приключило
1 дело, свършено в срок до 1 месец от образуването му. От постъпилите 4
броя административни дела срещу подзаконови административни актове – 2
броя са свършени в срок до три месеца и 2 бр. са свършени над този срок.
Частните административни дела - 138 бр. са свършени в срок до 1 месец от
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образуването им. Делата по чл.304 от АПК - 3 броя са свършени в срок до
три месеца от образуването им.
Изложеното показва голяма бързина при разглеждане и приключване на
делата със съдебен акт по следните видове дела: От общо свършените 1088
административни дела в срок до 1 месец са свършени постъпилите дела по
ЗМИ, както и всички постъпили частните административни дела през
годината. В срок до три месеца са свършени всички постъпили през отчетния
период дела по чл.304 от АПК.
Постъпилите дела по КСО и ЗСП, от тях 84 % са свършени в срок до
три месеца. Следват т.нар. “други административни дела”, от които 81.9% са
свършени в срок до три месеца. След тях се нареждат делата по ЗДСл, ЗМВР,
ЗОВС и ЗСВ, от които 76.4 % са свършени в срок до 3 месеца. От делата по
ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм. 69.3 % са приключили със съдебен акт до три
месеца от образуването им. 54.4 % от образуваните дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ
и др. са свършени в срок до три месеца. Следват делата по ЗУТ и ЗКИР, от
които 51.6 % са свършени в срок до три месеца и на последно място са делата
по ДОПК и ЗМ - 36.7 % приключили в тримесечния срок.
По-голямата продължителност на разглеждане на последните две групи
дела - ЗУТ и ЗКИР, както и ДОПК и ЗМ се дължи преди всичко на големия
брой на страните по разгледаните дела против заповеди, с които се одобряват
или изменят подробни устройствени планове, които в много от случаите са
повече от 100. При тези дела са налице трудности свързани с призоваването
на страните предвид неизпълнение на задълженията от страна на
административния орган да представи пълен и актуален списък на
заинтересованите страни. Друга причина е липсата на процесуална активност
от страните за събиране на доказателства по делата и необходимостта от
назначаване на вещи лица и разпит на свидетели за изясняване на делата от
фактическа страна. Не на последно място причина за забавянето на делата е
поведението на административния орган, който не изпълнява задълженията
16

си по чл.152, ал.2 от АПК да представи пълната административна преписка.
За намаляване продължителността на разглеждане на делата съдът използва в
пълна степен законовите си правомощия да санкционира административните
органи, които не изпълняват разпорежданията му.
Б/ От общо свършените 491 касационни дела, в срок до три месеца от
постъпването им в съда са свършени 459 дела, представляващи 93.5 % от
делата, като само 32 дела са решени в срок над три месеца.
От

свършените

449

броя

касационни

дела

от

наказателно-

административен характер в срок до три месеца са приключили 419 дела,
представляващи 93.4 % от делата, като само 30 дела са свършени в срок над
три

месеца.

През

отчетния

период

са

свършени

42

касационни

административни дела, от които 40 дела са приключили със съдебен акт в
срок до три месеца от образуването им, което представлява 95.3 % от общия
им брой, а само 2 дела са свършени в срок над три месеца.
През отчетния период в Административен съд-Благоевград в срок до
три месеца е приключило разглеждането на 74.8 % от делата. За сравнение
през 2009 година 71.8 % от делата са приключили до три месеца от
образуването им, през 2008 година 70.1% от делата са приключили до три
месеца, а през 2007 година 66.6% от делата. Анализът на данните показва, че
е налице трайна тенденция на увеличаване броя на делата, решавани в срок до
три месеца от постъпването им в съда.
Следва да се отбележи обстоятелството, че през 2008 година Висшият
съдебен съвет промени начина на отчитане на продължителността на
разглеждане на делата. Разгледаните през 2008 година и 2009 година дела
бяха отчетени, като решени след обявяването на съдебния акт в срочната
книга, за разлика от 2007 година, когато делата се отчитаха като решени след
обявяване на делото за решаване.

17

5.Сравнителен анализ на постъпленията на делата
Анализът на постъпленията на делата в Административен съдБлагоевград през отчетната 2010 година и предходните 2007 година, 2008
година и 2009 година могат да се направят следните изводи :
В предходните три години се е наблюдавала тенденция на увеличаване
броя на постъпващите в съда административни дела – 1095 дела през 2009
година, 1049 дела през 2008 година, при 777 дела през 2007 година. Докато
през отчетната година броят на постъпилите дела е намалял незначително,
именно 24 дела са постъпили по-малко в сравнение с 2009 година.
По отношение на касационните дела е налице увеличаване броя на
постъпилите в съда касационни дела – 596 дела през 2008г. в сравнение с
2007 година, когато са постъпили 382 дела. Докато през 2009 година са
постъпили 107 касационни дела по-малко в сравнение с 2008 година и през
2010 година са постъпили 3 касационни дела по-малко в сравнение с 2009
година, когато са постъпили 489 бр. касационни дела.
Налице е трайна тенденция за увеличаване действителната натовареност
на съдия по показателя “всичко дела за разглеждане от един съдия” и по
показателя “общо свършени дела от един съдия”.
Налице е трайна положителна тенденция преобладаващата част от
делата да се приключват в срок до три месеца от постъпването им в съда до
постановяване на съдебен акт.
Анализирайки статистическите данни е възможно да се направи извода,
че през отчетната 2010 година е постигната оптимална бързина за насрочване,
разглеждане и решаване на административни и касационни дела в
Административен съд-Благоевград.
През 2010 година в Административен съд-Благоевград не са постъпили
и разгледани жалби за бавност.
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ІІІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД –БЛАГОЕВГРАД И КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
През

отчетната

година

на

съдия

Василка

Шаламанова

са

разпределени общо 150 дела и са останали висящи от 2009 година- 25 бр. или
общо за разглеждане - 175 бр. дела, от които 101 първоинстанционни и 74
касационни. От тях разгледани и приключени общо 153 дела, от които 88
първоинстанционни дела и 65 касационни дела. От свършените с акт по
същество са приключили 127 бр. дела, а прекратени с определение са 26 бр.
дела. Висящи в края на отчетната година са 22 дела.
От оспорените пред касационната инстанция с резултат в края на
годината са се върнали 34 бр.дела, от които потвърдени - 19 бр. решения и 9
бр. определения и отменени 6 бр. решения.
На съдия Мария Тодорова са разпределени общо 213 дела и са
останали висящи от 2009 година- 44 бр. или общо за разглеждане - 257 бр.
дела, от които 181 първоинстанционни и 76 касационни. От тях разгледани и
приключени общо 227 дела, от които 158 първоинстанционни дела и 69
касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 187 бр.
дела, а прекратени с определение са 40 бр. дела. Висящи в края на отчетната
2010 година са 30 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 59 бр.дела,
от които потвърдени - 33 бр. решения и 11бр. определения и отменени 9 бр.
решения и 6 определения.
На съдия Серафимка Мадолева са разпределени общо 215 дела и са
останали висящи от 2009 година- 39 бр. или общо за разглеждане - 254 бр.
дела, от които 184 първоинстанционни и 70 касационни. От тях разгледани и
приключени общо 190 дела, от които 131 първоинстанционни дела и 59
касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 144 бр.
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дела, а прекратени с определение са 46 бр. дела. Висящи в края на отчетната
2010 година са 64 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 59 бр.дела,
от които потвърдени - 23 бр. решения и 16 р. определения и отменени 12 бр.
решения и 8 определения.
На съдия Илонка Рашкова са разпределени общо 211 дела и са
останали висящи от 2009 година- 62 бр. или общо за разглеждане - 273бр.
дела, от които 199 първоинстанционни и 74 касационни. От тях разгледани и
приключени общо 227 дела, от които 161 първоинстанционни дела и 66
касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 174 бр.
дела, а прекратени с определение са 53 бр. дела. Висящи в края на отчетната
2010 година са 46 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 47 бр.дела,
от които потвърдени - 22 бр. решения и 16 бр. определения и отменени 5 бр.
решения и 4 определения.
На съдия Стоянка Пишиева-Сахатчива са разпределени общо 136
дела и са останали висящи от 2009 година- 2 бр. или общо за разглеждане 138 бр. дела, от които 98 първоинстанционни и 40 касационни. От тях
разгледани и приключени общо 102 дела, от които 68 първоинстанционни
дела и 34 касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили
77 бр. дела, а прекратени с определение са 25 бр. дела. Висящи в края на
отчетната 2010 година са 36 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 7 бр. дела, от
които потвърдени - 6 бр. определения и отменено 1определение.
На съдия Иван Шекерлийски са разпределени общо 218 дела и са
останали висящи от 2009 година- 36 бр. или общо за разглеждане - 254 бр.
дела, от които 181 първоинстанционни и 73 касационни. От тях разгледани и
приключени общо 223 дела, от които 157 първоинстанционни дела и 66
касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 174 бр.
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дела, а прекратени с определение са 49 бр. дела. Висящи в края на отчетната
2010 година са 31 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 60 бр.дела,
от които потвърдени - 26 бр. решения и 9бр. определения и отменени 18 бр.
решения и 7 определения.
На съдия Марияна Мицева са разпределени общо 211 дела и са
останали висящи от 2009 година- 49 бр. или общо за разглеждане - 260 бр.
дела, от които 183 първоинстанционни и 77 касационни. От тях разгледани и
приключени общо 227 дела, от които 156 първоинстанционни дела и 71
касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 166 бр.
дела, а прекратени с определение са 61 бр. дела. Висящи в края на отчетната
2010 година са 33 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 59 бр.дела,
от които потвърдени - 31 бр. решения и 17 бр. определения и отменени 6 бр.
решения и 5 бр. определение .
На съдия Ваня Вълкадинова са разпределени общо 203 дела и са
останали висящи от 2009 година- 46 бр. или общо за разглеждане - 249 бр.
дела, от които 184 първоинстанционни и 65 касационни. От тях разгледани и
приключени общо 230 дела, от които 169 първоинстанционни дела и 61
касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 182 бр.
дела, а прекратени с определение са 48 бр. дела. Висящи в края на отчетната
2010 година са 19 дела.
От оспорените с резултат в края на годината са се върнали 54 бр.дела,
от които потвърдени - 27 бр. решения и 14 бр. определения и отменени 8 бр.
решения и 5 бр. определение .
През отчетната 2010 година в Административен съд Благоевград са
постъпили за разглеждане 1557 броя дела. Тях съдът е следвало да разгледа
ведно с останалите несвършени в края на 2009 година 303 броя дела.
Следователно през 2010 година пред съда са стояли за разглеждане 1860
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дела. От тях съдът е свършил 1579 дела, представляващи 84.9 % от всички
рагледани в съда дела през 2010 година.
От общо свършените през отчетния период 1579 дела, в тримесечен
срок са свършени 1181 дела, представляващи 74.8 %, като останалите 398
дела, представляващи 25.2 %

са свършени над този срок. От общо

свършените 1579 дела съдиите са се произнесли със съдебен акт по същество
по 1231 дела, а останалите 348 броя дела са прекратени с определение.
Качество на съдебните актове
Касационни жалби са постъпили срещу постановени съдебни актове по
473 административни дела. Обжалвани са 2 определения по касационно
административно-наказателни дела.
Резултатите от касационната проверка на съдебните актове е както
следва: Пред Върховния административен съд са оспорени 475 съдебни
актове, от които 307 броя са потвърдени. От потвърдените съдебни актове 207
броя са съдебните решения и 62 броя определения. Отменени изцяло са 98
съдебни акта, от които 62 съдебни решения и 36 определения. Частично са
отменени 12 съдебни акта, от които 10 бр. съдебни решения и 2 бр. съдебни
определения.
От изложеното е видно, че 73.6 % от проверените от касационната
инстанция съдебни актове на административния съд са потвърдени, 23.5 % са
отменени изцяло и 2.9 % са частично отменените съдебни актове.
За резултатите от обжалването, данни се съдържат в таблиците за
работата на всеки съдия.
През отчетната 2010 година съдът ни е разполагал с щат от 10 съдии, но
реално са работили 7 съдии през първата половина на 2010 година, като през
втората половина са работили 8 съдии. През отчетния период те са
разглеждали по 20 дела месечно. За сравнение през 2009 година всеки съдия е
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разглеждал по 19.93 дела на месец, през 2008 годината по 16.50 дела месечно
и през 2007 година е разглеждал по 13.56 дела месечно.
Така изложеното идва да покаже, че през 2010 година съдиите от
Административен съд Благоевград са работили с по- голямо натоварване от
предходните три години и са решавали по-голям брой дела месечно спрямо
предходните години, видно от настоящия анализ.
Подробни данни за работата на съдиите

в Административен съд-

Благоевград се съдържат в таблици №2 - справка за дейността на съдиите за
12 месеца на 2010 година и таблица №3 –справка за резултатите от върнати
обжалвани и протестирани дела на съдиите за 12 месеца на 2010 година,
приложени към отчетния доклад.
ІV.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Сграден фонд
Административен съд-Благоевград не разполага със собствена сграда.
Съдът се помещава на трети етаж в сграда с административен адрес
гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” №47. Имотът е предоставен на съда
за временно и безвъзмездно ползване със Заповед на Областния управител на
област Благоевград. Административният съд разполага с две съдебни зали,
регистратура, деловодство, архив, две канцеларии за съдебните секретари,
сървърно помещение, кабинет за председателя, четири кабинета за съдиите и
секретно деловодство.
През

изминалата

година

ръководството

на

съда

продължи

дооборудването на служба архив. За това помещение се закупиха стилажни
рафтове с цел подобряване архивирането и съхранението на делата.
Нарастващият брой на свършени в съда административни дела
пораждат необходимостта от обособяването на архивохранилище на съда. Но
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общата площ от 673 кв.м., които ползва съда са крайно недостатъчни и не
позволяват обособяването на други помещения. Нещо повече - утвърдения
щат на съда от 10 магистрати и 32 бр. съдебни служители, настанени в
гореописаните помещения,

в част от които липсва естествена светлина

налага продължаването на усилията за осигуряване на подходяща сграда за
съда.
1.Техническа обезпеченост и информационни технологии
От създаването на съда през 2007 година до настоящият момент
настъпиха значителни положителни промени в технологичното оборудване на
съда, като всички съдииски кабинети и помещения на служители са
оборудвани.
В съда новопостъпилите дела се разпределят по докладчици с
програмата за разпределение на дела, разработена от Администрацията на
Висшия съдебен съвет.
Деловодната система за управление на съдебните дела АСУД,
разработена от Американската асоциация, се използва от 01.03.2007 година в
съда и обхваща напълно дейността на деловодители и секретари,
регистратура и архив на съда.
В съда се използват правноинформационната система „Апис”, както и
антивирусна програма „NOD-32”, а за нуждите на финансово-счетоводната
дейност използваме счетоводна програма „Финансист” и „Аладин”.
В съда е създаден библиотечен фонд.
На интернет сайта на съда се предоставя следната информация: график
на насрочените дела, информацията за постановените съдебни актове;
информация за свободните работни места и конкурси в съда; отчетните
доклади за дейността на съда за предходните години; телефони за контакт на
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деловодство и регистратура на съда; правила за приемане и отчитане на
сигнали на граждани и др. полезна информация. Стремежът ни е изнесената
информация да е винаги актуална.
Всички магистрати имат достъп по интернет до сайтовете на
институциите и органите от национално равнище, до институциите на ЕС и
държавите –членки. Това е стъпка пред създаването на реални възможности
за осъществяване прилагането на европейското законодателство.
V.РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
През 2010

година

в Административен

съд-Благоевград

не

са

извършвани проверки от Дирекция “Вътрешен одит” при Висшия съдебен
съвет.
5.1 Дисциплинарна отговорност, поощрения
През отчетната година в Административен съд-Благоевград не са
образувани дисциплинарни производства срещу съдии и съдебни служители.
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Административен съд - Благоевград работят магистрати с високи
нравствени и професионални качества, с богат професионален и житейски
опит и с отлични правни познания, които се трудят мотивирано и с чувство за
отговорност и непрекъснато дават своя принос за повишаване на доверието
на гражданите в съдебната власт, както и за осъществяването на реформата на
съдебната система.
Постигнатите резултати през 2010 година са добра база за следващата
година в подобряване срочността и качеството на постановените съдебни
актове. В тази връзка бих искала най-сърдечно да благодаря на всички съдии
и служители за положените усилия, професионализъм и всеотдайност, като
съм убедена, че получените резултати в края на 2010 година ще донесат
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удовлетворение на съдиите и съдебните служители и ще създадат нагласа в
обществото, че съдът е справедлив и безпристрастен - гарант за правата на
гражданите и обществения интерес чрез утвърждаване върховенството на
закона.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:
/ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА/
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