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Годишният отчетен доклад за дейността на Административен съд
Бургас за 2015 г. е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 93, ал.1, т.
2, буква ”а” от Закона за съдебната власт и в съответствие с изискванията
за съставянето му, като са използвани статистическите данни от отчетите
за дейността на Административен съд - Бургас през 2013, 2014 и 2015 г. в
цифрово и процентно съотношение.
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Съдии.
За 2015 г. щатната численост на магистратите в Административен
съд Бургас е 16 щатни бройки и включва Административен ръководителпредседател, Заместник на административния ръководител – заместникпредседател – 1 щатна бройка и съдии – 14 щатни бройки.
През 2015 г. от 16 щатни длъжности, реално бяха заети 14.
През първите два месеца на 2015 г. реалната заетост на съдиите в
Административен съд Бургас беше 12. На 9 март 2015 г. встъпи в длъжност
съдия Ванина Колева. От месец март до месец октомври включително в
съда работиха 13 съдии. След завръщане на съдия Чавдар Димитров от
осеммесечен стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на
човека в Страсбург, Франция и от отпуск по чл. 164, ал. 3 от КТ, през
месец ноември и месец декември 2015 г. в Административен съд Бургас
ефективно изпълняват функциите си 14 магистрати.
С решение на ВСС по протокол № 62 от 16.12.2015 г. в
Административен съд Бургас е разкрита една щатна бройка за длъжност
„съдия“, считано от 01.02.2016 г. На длъжността е преназначен съдия
Христо Христов от Административен съд Ямбол.
Към 1 февруари 2016 г. реалната заетост на магистратите в
Административен съд Бургас е 15, от които председател, зам.-председател
и 13 съдии.
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С решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015г. е обявен конкурс
за

повишаване

и

преместване

на

една

длъжност

„съдия“

в

Административен съд Бургас. През месец януари 2016 г. е извършено
класиране от конкурсната комисия и е определен кандидат от Районен съд
Бургас – Диана Ганева.
Юридическият стаж на магистратите от Административен съд –
Бургас по смисъла на ЗСВ към 31.12.2015 г. е както следва:
- Таня Евтимова - 17 години и 7 месеца;
- Станимир Христов - 21 години и 10 месеца;
- Чавдар Димитров

- 14 години;

- Галина Радикова – 24 години и 4 месеца;
- Станимира Друмева – 18 години и 6 месеца;
- Лилия Александрова – 19 години и 10 месеца;
- Румен Йосифов – 16 години и 8 месеца;
- Златина Бъчварова-Кънчева – 18 години и 8 месеца;
- Павлина Стойчева – 18 години и 8 месеца;
- Даниела Драгнева – 16 години и 6 месеца;
- Веселин Енчев – 15 години и 4 месеца;
- Любомир Луканов – 12 години и 1месец;
- Атанаска Атанасова – 15 години и 7 месеца;
- Ванина Колева – 10 години и 6 месеца.
През 2015 г. са открити процедури за периодично атестиране на
девет съдии. Заместник-председателят на съда и двама съдии са преминали
периодично атестиране и им е определена комплексна оценка «много
добра». Към настоящия момент в Административен съд – Бургас четирима
от магистратите са с ранг „съдия във ВКС/ВАС“, седем с ранг „съдия в
Апелативен съд” и четиринадесет магистрати са със статут на
несменяемост.
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2. Служители.
За 2015 г. общата щатна численост на съдебните служители на
Административен съд Бургас е 35,5.
С решения на Висш съдебен съвет по протокол № 54 от
29.10.2015г.

щатната

численост

на

съдебните

служители

на

Административен съд Бургас е намалена с 1 свободна щатна бройка за
длъжност „работник по поддръжката“ и увеличена с половин щатна бройка
за длъжност „експерт-връзки с обществеността“ и с 1 щатна бройка за
длъжност „съдебен помощник“.
През месец ноември 2015г. на свободната половин щатна бройка за
длъжността „експерт-връзки с обществеността“ е назначен съдебен
служител до заемане на длъжността въз основа на конкурс. Конкурсната
процедура приключи през месец януари и на длъжността е назначен
съдебен служител.
На 30 ноември 2015 г. са прекратени две трудови правоотношения
със съдебни служители на длъжност „касиер“ и „куриер-чистач“ поради
придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
На длъжността „касиер“ е назначен съдебен служител до заемане
на длъжността въз основа на конкурс.
Към 31 декември 2015 г. в Административен съд Бургас са заети
32,5 щатни бройки за съдебни служители на следните длъжности: „съдебен
администратор”, „главен счетоводител”, „н-к служба „Деловодство”,
„системен администратор”, „съдебни помощници” – 6 щ.бр., „експертвръзки с обществеността“ – 0,5 щ.бр., „младши специалист”, „съдебни
деловодители” – 6 щ.бр., „съдебни секретари” – 7 щ.бр., „касиер”, „съдебен
статистик”, „съдебен архивар”, „призовкари” – 3 щ. бр., „шофьор”, и
„чистач”.

6

Към края на отчетния период незаети са 2 щатни бройки за
длъжностите: „съдебен деловодител” – 1 щатна бройка и „куриер-чистач”
– 1 щатна бройка.
От 1 януари 2016 г. на свободната длъжност „съдебен помощник“ е
преназначен съдебен служител от Административен съд Сливен, съгласно
решение на ВСС по протокол № 54 от 29.10.2015г.
Към 31.12.2015г. съотношението между магистратите и съдебните
служители според щатната обезпеченост на съда (16 магистрати и 35,5
съдебни служители) е 2 : 2,22, а според действителната заетост щатна
численост (14 магистрати и 32,5 съдебни служители) е 1 : 2,32, което е
много под средното за страната за административните съдилища – 3,47.
Административен съд – Бургас осъществява дейността си на
принципа на взаимозаменяемост и съвместяване на дейности. Спазвайки
принципа за екипност, всеки съдия работи с определен съдебен помощник,
съдебен деловодител и съдебен секретар.
През месец ноември 2015 година 29 съдебни служители са
атестирани и са получили оценка „отличен„. Седем съдебен служители са
повишени в ранг.
За ефективно изпълнение на служебните задължения и нормално
протичане на работния процес в Административен съд – Бургас през
периода на съдебната ваканция, съдебните служители са ползвали платен
годишен отпуск по предварително одобрен график.
ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
През 2015 г. повишаването на квалификацията на магистратите и
съдебните

служители

е

организирано

чрез

участие

в

обучения,

организирани от Националния институт на правосъдието, в обучения по
проекти на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието,
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в обучения от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и в
регионални семинари.
1. Участие на съдии и съдебни служители в обучения,
организирани от Националния институт на правосъдието
В

обучения,

организирани

от

Националния

институт

на

правосъдието, включително и в дистанционна форма на обучения, както и
обучения по проекти на Националния институт на правосъдието са
участвали 7 магистрати и 9 съдебни служители по следните теми:
 „Съдебен

контрол

върху

решенията

на

НЕЛК/ТЕЛК.

Административни спорове“ , участвали Д. Драгнева – съдия, П. Стойчева
– съдия, Д. Христова – съдебен помощник.
 „Обща селскостопанска политика на ЕС: регламенти във връзка с
финансовото субсидиране, националното законодателство. Практика“,
участвали Д. Драгнева – съдия, Л. Александрова – съдия, Ат. Атанасова –
съдия.
 „Задължителна текуща квалификация на административни съдии
при повишаването им в длъжност. Административно право“, участвали
В. Колева – съдия, Л.Луканов – съдия.
 „Задължителна текуща квалификация на административни съдии
при повишаването им в длъжност. Административно процес“, участвали
В. Колева – съдия, Л.Луканов – съдия.
 „Медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове“,
участвала Д. Христова – съдебен помощник.
 „Семейно право и права на човека“, участвала Д.Христова – съдебен
помощник.
 „Тежестта на доказване в гражданския процес“,

участвала

Д.Христова – съдебен помощник.
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 Българо-английски курс „Прилагане на чл. 101 и чл. 102 ДФЕС и
други въпроси на правото в областта на конкуренцията в ЕС“ (EU
Competition Law for National Judges), участвала Диана Христова – съдебен
помощник.
 „Граматика“ – дистанционно обучение, участвала Д. Христова –
съдебен помощник.
 „Антидискриминация“-

пилотно

дистанционно

обучение

с

присъствени срещи, по проект „Пилотиране на дистанционен обучителен
курс по антидискриминация на Програмата „Обучение по права на човека
за юристи“ на Съвета на Европа (HELP)“, Фонд за двустранни отношения
Норвежки финансов механизъм, участвала Д. Христова – съдебен
помощник.
 „Трудово право. Заплащане на извънреден и нощен труд. Право на
допълнителен отпуск.“ по проект „Повишаване на текущата квалификация
в областта на гражданското и търговското право“, осъществяван с
подкрепа

на

Оперативна

програма

„Административен

капацитет,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд –
участвали Д. Христова – съдебен помощник, К. Григоров – съдебен
помощник.
 „Етично поведение на съдебния служител“, в рамките на проект
„Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез
обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд, участвали К. Григоров – съдебен помощник,
Й. Лукова – съдебен помощник, Ел. Загорова – съдебен помощник.
 „Управление на човешките ресурси. Организационно поведение и
управление на стреса“, в рамките на проект„Повишаване на капацитета и
ефективността в правораздаването чрез обучение“, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
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капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, участвала – Сп. Димитрова – съдебен администратор.
 „Стратегическо планиране и бюджетно финансиране в съдебната
система“ по проект „Укрепване на ефективността на съдебната система
чрез обучение без граници“, с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд., участвала – Ст. Минчева – главен
счетоводител
 По Проект „Повишаване на капацитета и ефективността
правораздаването

чрез

обучение”,

дейност

5

„Провеждане

в
на

чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители” по сключен
с МФ, Дирекция „ОПАК” договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския
социален фонд, през месец февруари 2015 г. са завършили обучение по
английски език – ниво С1 Т. Евтимова – Председател, Д. Христова –
съдебен помощник, М. Славова – съдебен помощник, М. Динева – н-к
служба „Деловодство“ и Ст.Картунова – системен администратор.
 „Условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и
механизмите на ЗОДОВ като ефективно правно средство за защита в
светлината на чл. 13 от ЕКПЧ. Материалноправен и процесуален аспект
на чл. 3 от Конвенцията“ в рамките на проект на НИП „Повишаване
капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за
защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на
правосъдието“,

безвъзмездно

финансиран

от

Норвежкия

финансов

механизъм, участвал – Д. Христова – съдебен помощник, В. Колева - съдия
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2. Участие на магистрати в обучения, организирани от Висш
съдебен съвет
 „Специализирано

обучение

по

право

на

интелектуалната

собственост и митническото право на ЕС“, проект „Повишаване на
компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и
следователи, както и на административните ръководители на органите на
съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“, с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд,
участвал съдия Л. Луканов
 „Специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и
процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране“ по

проект

„Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на
съдии, прокурори и следователи, както и на административните
ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и
предоставяне на обучения от ВСС“, с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от
ЕС чрез Европейския социален фонд, участвали: Р. Йосифов – съдия, Ст.
Христов – съдия
 „Представяне на Комуникационната стратегия на съдебната
власт2014г.-2015г.”, приета от ВСС с решение по протокол №
10/05.03.2015г. в изпълнение на дейност 6 от проект „Укрепване
капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси
и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, участвала
Ст.Друмева – заместник-председател.
3. Участие в регионални семинари
 „Съдебни производства по изборния кодекс“, организиран от
Административен съд Сливен, в рамките на Програма за регионални
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обучения на Национални институт на правосъдието, участвали Т.
Евтимова – председател, Ч. Димитров – съдия, Д. Драгнева - съдия
 „Защита

срещу неоснователни

действия

и

бездействия

на

администрацията /Дял ІІІ, Глава петнадесета от АПК/ - предпоставки за
допустимост, процедура, срокове и ред за оспорване. Защита срещу
незаконосъобразни актове и налагане на принудителни административни
мерки /Раздел ХХV, Глава шеста от Закона за движение по пътищата/ предпоставки за допустимост, процедура и произнасяне. Обезщетяване
на вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на
администрацията /чл.1 от Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди/ - предпоставки за допустимост, процедура и
произнасяне.“, организиран от Административен съд Варна, с финансовата
подкрепа

на

Националния

институт

на

правосъдието,

участвали

Зл.Бъчварова – съдия, Г.Радикова – съдия, Л.Александрова – съдия.
4. Други обучения

- Европейска мрежа за съдебно обучение

(ЕМСО)
През 2015 г. Таня Евтимова – Председател на съда е преминала
обучения по следните теми:
 „Правата на човека за съдебни обучители на ЕС“, в рамките на
проект ЕМСО - Административно право.
 „Икономически оператори в съдебни производства, съдържащи
международен елемент във времена на криза“ по проект „Укрепване на
ефективността на съдебната система чрез обучение без граници“, по линия
на Европейската мрежа за съдебно обучение, с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ІІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
В Административен съд – Бургас делата се образуват от
председателя на съда. Определянето на съдия-докладчика се извършва чрез
предоставена от Висш съдебен съвет уеб базирана система за случайно
разпределение на делата съобразно поредността на постъпването им. След
решение на общото събрание на съдиите от 19.12.2014г., през 2015 г.
делата се разпределят в девет групи: „Административни дела и дела по
КСО“; Дела по ЗУТ“ ; „Данъчни дела – оспорване на ревизионни актове“;
„Други данъчни дела“; „Митнически дела“; „Искове по ЗОДОВ“;
„КНАХД“; „КАХД“; „ЧАХД по чл. 75 от ДОПК“.
1. Дела за разглеждане
През 2015 г. общият брой на делата за разглеждане в съда е 3661, от
които първоинстанционни 2315 и касационни 1346 броя дела.
За 2014 г. общият брой на делата за разглеждане е бил 3978 при
4401 броя дела за 2013 г.
Анализът на данните сочи, че през 2015 година броя на делата за
разглеждане е намалял спрямо 2014 г. с 317, а спрямо 2013 г. със 740 броя.
1.1. Висящи дела в началото на отчетния период
В началото на отчетния период броят на останалите несвършени
дела от 2014 г. е 1080, от които 787 първоинстанционни и 293 касационни
дела. В сравнение с предходната 2014 г. броят на несвършените дела е
намалял с 270 бр. дела, а спрямо 2013 г. е намалял с 241 дела.
1.2. Новообразувани дела
Новообразуваните дела през 2015 г. са 2581. От тях 1528
първоинстанционни дела и 1053 касационни дела.
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За 2014 г. новообразуваните дела са били 2628, от които
първоинстанционни 1446 и касационни 1182.
За 2013 г. новообразуваните са били 3080 броя дела, от които 1470
първоинстанционни и 1610 бр. касационни дела.
Сравнителният анализ на данните от трите отчетни периода
показва, че броят на новообразуваните дела за 2015 г. е намалял спрямо
2014 г. с 47 броя или с около 2% и с 499 броя или с 16 % спрямо 2013 г.
От приложената по-долу графика е видно, че е
 Увеличен броят на новообразуваните дела за 2015г. в
категориите: дела по ЗУТ и ЗКИР; дела по ЗДС, ЗОБС, ЗМСМА и ЗАдм;
искове по АПК.
 Запазен е броят на новообразуваните дела в категория «други
административни дела».
 Намален е броят на новообразуваните дела в останалите
категории.
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Новопостъпилите дела за 2015г. са разпределени по съдии, както
следва:
- Атанаска Атанасова

- 214 бр.

- Ванина Колева

- 197 бр.

- Веселин Енчев

- 221 бр.

- Галина Радикова

- 196 бр.

- Даниела Драгнева

- 214 бр.

- Златина Бъчварова

- 186 бр.

- Лилия Александрова

- 204 бр.

- Любомир Луканов

- 211 бр.

- Павлина Стойчева

- 224 бр.

- Румен Йосифов

- 190 бр.

- Станимир Христов

- 201 бр.

- Станимира Друмева

- 117 бр.

- Таня Евтимова

- 151 бр.

- Чавдар Димитров

- 55 бр.

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА ЗА 2015г., РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СЪДИИ
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2. Свършени дела
През 2015 г. свършените дела в Административен съд – Бургас са
общо 2739 при 2910 за 2014 г. и 3069 за 2013 г.
Броят на свършените дела през 2015 г. е намалял с около 6 %
(171броя) спрямо 2014 г. и с 11 % (330 броя) спрямо 2013г.
Средномесечно свършените дела през 2015 г. са 228, при 243 дела за
2014 г. и 256 броя дела за 2013 г.
Средномесечно свършени дела за периода 2013 - 2015
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- Свършени първоинстанционни дела
От общо свършените дела за 2015 г. първоинстанционните са 1605
броя, от които:
- 5 броя по жалби срещу подзаконови нормативни актове;
- 24 броя Изборен кодекс;
- 461 броя са дела по ДОПК и ЗМ;
- 339 броя са по ЗУТ и ЗКИР;
- 2 броя по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ...;
- 65 броя по КСО и ЗСП;
- 106 броя по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ;
- 55 броя по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, и ЗАдм;
- 141 броя искове по АПК;
- 3 броя дела по чл. 304 АПК;
- 245 броя други административни дела;
- 159 броя частни административни дела.

Свършени първоинстанционни дела за 2015г.
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- Свършени касационни дела
През

отчетния

период

свършените

касационни

дела

в

Административен съд – Бургас са общо 1134, от които 1119 броя НАХД и
15 броя други касационни дела.
За 2014 г. касационните дела са били 1556, от които 1519 броя НАХД
и 37 броя други касационни дела при 1562 броя касационни дела за 2013 г.,
от които 1532 броя НАХД и 30 броя други касационни дела.
Свършените касационни дела през 2015 г. са с 422 броя по-малко
спрямо 2014 г. и с 428 броя по-малко спрямо 2013 г.

Свършени касационни дела за периода
2013г. - 2015г.
30

37
15

Други касационни
дела
НАХД

1532

1519
1119

2013

2014

2015

2.1. Решени дела по същество
Общият брой на решените дела с акт по същество за 2015 година е
2252, като за 2014 г. броят е бил 2507, а за 2013 г. - 2638.
В процентно съотношение решените по същество дела са намалели с
около 10,17 % спрямо 2014 г. и с 14,63 % спрямо 2013 г.
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Решени дела по същество

През отчетния период броят на решените по същество дела е 82 % от
общо свършените дела.
От общо решените по същество 2252 дела за 2015 г., уважените
изцяло жалби са 779 броя, уважените частично - 145 броя, отхвърлените 1305 броя, 23 акта са обявени за нищожни.
През предходния годишен отчетен период, решените по същество
дела са били 2507, уважените изцяло жалби 901 броя, уважените частично
- 100 броя, отхвърлените - 1504 броя, 2 акта са били обявени за нищожни.
За 2013 г. решените по същество дела са били 2638, като от тях
изцяло уважени жалби 1015 броя, уважените частично - 141 броя, а
отхвърлените – 1476 броя и 6 оспорени акта са били обявени за нищожни.
2.2. Прекратени дела
През 2015 г. прекратените дела са 487 броя, от които 453
първоинстанционни и 34 касационни дела.
Най-голям е броят на прекратените дела по ЗУТ и ЗКИР – 151,
следват други административни дела – 117 броя; искове по АПК – 69 броя;
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дела по ДОПК и ЗМ – 38 броя; общо касационни дела – 34 броя; ЗДС,
ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм – 28 броя; ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 10 броя.
Общият брой на прекратените съдебни производства поради
наличие на някое от основанията на чл. 159 от АПК е 193.
Най-малък е броят на прекратените частни административни дела –
8; дела по чл. 304 от АПК – 3 броя; делата по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ,
ЗВСВНОИ по ЗТСУ …– 2 броя и жалби срещу подзаконови нормативни
актове – 2 броя.
През 2014 година прекратените дела са били 403, от които 372
първоинстанционни и 31 касационни дела, а през 2013 г. общо 431 са били
прекратените дела – 403 първоинстанционни и 28 касационни дела.
2.3.Свършени в срок дела
2.3.1. Свършени дела в срок до 1 месец
За 2015 година свършените дела в срок до 1 месец - от датата на
разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до
постановяването на съдебния акт са 529 броя или 19,31 % от общия брой
на свършените дела за отчетния период.
За 2014 г. свършените в едномесечен срок дела са били 392 или
13,47 %, а за 2013 г. свършените в срок до 1 месец дела са били 512 броя,
които са 17 % от общия им брой.
Сравнителният анализ на трите отчетни периода показва, че броят
на свършените дела в срок до 1 месец през 2015 г. е нараснал с 34,95 %
спрямо 2014 г. и с 3,32 % спрямо 2013 г.
2.3.3. Свършени дела в срок от 1 до 3 месеца
Свършените дела за 2015 г. в срок от 1 до 3 месеца - от датата на
разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до
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постановяването на съдебния акт са 1103 броя или 40,27 % от общия брой
на свършените дела за отчетния период.
За 2014 г. свършените в срок от 1 до 3 месеца дела са били 454 или
15,60%, а за 2013 г. - 622 броя или 20 % от общия им брой.
Сравнявайки данните от трите отчетни периода, може да се
обобщи, че броят на свършените дела в срок от 1 до 3 месеца за 2015г. е
нараснал спрямо 2014 г. със 143 %, а спрямо 2013 г. със 77,33%.
2.3.3. Свършени дела в срок над 3 месеца
Свършените дела за 2015 г. в срок над 3 месеца, начиная от датата
на разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до
постановяването на съдебния акт са 1107 броя или 40,42 % от общия брой
на свършените дела за отчетния период.
За 2014 г. свършените в срок над 3 месеца дела са били 2064 или
71% от общия брой на свършените дела, а за 2013 г. - 1935 бр., които са
били 63 % от общия им брой.
Анализът на данните от трите отчетни периода показва, че броят на
свършените дела в срок над 3 месеца за 2015г. е намалял спрямо 2014 г. с
46,37 %, а спрямо 2013 г. е намалял с 42,79%.
2.4.Срок на изготвяне на съдебните актове
През 2015 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок след
обявяване на делото за решаване са 2499 броя, което представлява 91,24 %
от всички съдебни актове – 2739.
За 2014 г. изготвените в едномесечен срок съдебни актове са 2522
броя от общо 2910 изготвени съдебни акта или 87 %, а за 2013 г.
изготвените в срок до 1 месец съдебни актове са били 2602 броя от общо
3069 изготвени съдебни акта или 85 % от общия им брой.
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През отчетния период постановените съдебни актове в срок от 1 до
3 месеца след обявяване на делото за решаване са 239 или 8,73 % от общия
брой свършени дела. В срок над 3 месеца е изготвен само 1 съдебен акт.
През предходните отчетни периоди постановените съдебни актове
в срок от 1 до 3 месеца са били 304 броя за 2014 г. и 365 броя през 2013 г.
Постановените съдебни актове над 3 месеца за 2014 г. са били 84 броя, а за
2013 г. – 102 броя.
Изготвени дела в едномесечен срок

3. Несвършени дела в края на периода
Броят на несвършените дела в края на отчетния период е 922, от
които: 710 броя първоинстанционни и 212 броя касационни.
Най-голям е броят на несвършените дела по ДОПК и ЗМ – 232
броя, следвани от касационните дела – 212 броя и дела по ЗУТ и ЗКИР –
182 броя, други административни дела – 123 броя.
3.1. Основни причини за несвършени в тримесечен срок дела:
 Това са делата с фактическа и правна сложност;
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 Дела по ДОПК и ЗМ, които не приключват в едно съдебно
заседание;
 Броят на останалите несвършени дела (377) от общо
образуваните (511) дела през месец ноември и месец
декември, който представлява около 74 % от висящите дела в
края на отчетния период;
 Нередовност на жалбата или исковата молба, което налага
оставянето

им

без

движение

до

отстраняване

на

нередовностите по тях;
 Неокомплектовани

в

цялост

преписки

от

различни

институции.
5. Обжалвани и протестирани дела
От общо постановените 2739 съдебни акта, обжалваните пред
Върховен административен съд съдебни дела са 810 броя. През 2014 г.
общият брой на обжалваните дела е бил 638, а през 2013 г. – 747 броя.
Сравнявайки данните за трите отчетни периода, през 2015 г. броят на
обжалваните дела е увеличен спрямо 2014 г. с 27 % и с 8,43 % спрямо
2013 г.
През отчетния период най-голям е броят на касационните жалби по
дела по ДОПК и ЗМ - 328; ЗУТ и ЗКИР – 154 и по други административни
дела - 114.
4.1. Обжалвани и протестирани решения
Броят на обжалваните и протестирани решения през 2015 г. е 594. За
2014г. броят на изпратените касационни жалби е 442, а за 2013г. – 557.
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4.2. Обжалвани и протестирани определения
Броят на обжалваните и протестирани определения през 2015 г. е
212. За 2014г. броят на изпратените касационни частни жалби е 196, а за
2013г. – 190.
ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ РЕШЕНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

212

190
196

594

557
442

2013

2014
Решения

2015
Определения

5. Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела
През 2015 г. върнатите с резултат от Върховен административен съд
съдебни дела са 553, като през 2014 г. техният брой е бил 610, а през 2013г.
– 674.
Общият брой на потвърдените от Върховен административен съд
съдебни актове за 2015 г. е 410, при 480 за 2014 г. и 524 броя за 2013 г.
За 2015 г. потвърдените съдебни актове са 74 %.
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5.1. Резултати от върнати обжалвани и протестирани решения
През отчетния период с резултат от Върховен административен съд
са върнати 395 решения. От тях са потвърдени 259 броя, 99 решения са
отменени изцяло и 37 решения са отменени частично.
През 2015г. 66 % от съдебните решения, постановени от
Административен

съд

–

Бургас

са

потвърдени

от

Върховен

административен съд, което е показател за високото качество на
постановените съдебни актове от магистратите в Административен съд –
Бургас. Изложените до тук фактически данни са онагледени в табличен
вид, както следва:

№

О бщ брой

Съдия
2013

2014

Брой потвърдени
2015

2013

2014

Брой

Брой отменени
2015

1 Ат. Атанасова

17

13

2 В. Колева

2

2

2013

2014

частично отменени
2015

2013

2014

3

2015
1

3 В. Енчев

63

59

45

47

40

30

11

12

11

5

7

4

4 Г. Радикова

72

58

46

57

42

28

11

13

16

4

3

2

5 Д. Драгнева

70

45

26

54

35

18

11

7

7

5

3

1

6 Зл. Бъчварова

21

47

37

17

35

19

4

9

16

3

2

7 Л. Александрова

83

55

40

60

47

29

8

5

7

15

3

4

6

3

8 Л. Луканов
9 П. Стойчева

25
63

10 Р. Йосифов

55

41

1

33

16
45

46

5

27

12

21

6

10

1

8
4

11 Ст. Христов

32

61

34

21

47

26

10

14

12 Ст. Друмева

37

15

3

32

9

3

2

4

13 Т . Евтимова

46

29

43

30

18

25

10

6

14 Ч. Димитров

50

35

3

28

24

2

16

9

О БЩО :

537

460

395

391

343

259

95

86

5.2.

Резултати

от

върнати

обжалвани

4
4
1

4

3

2

11

6

5

1

6

2

99

51

31

и

4

7
37

протестирани

определения
През 2015 г., върнатите от Върховен административен съд
определения на Административен съд – Бургас са общо 158, като 151 са
потвърдени, 6 изцяло отменени и 1 определение е частично отменено.
През 2015г. 96 % от обжалваните определения на Административен
съд - Бургас са потвърдени, което отново е доказателство за високото
качество на правораздаване от магистратите в съда.
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Резултатите от съдебния контрол върху определенията са отразени в
таблична форма по следния начин:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Общ брой

Съдия
А. Атанасова
В. Колева
В. Енчев
Г. Радикова
Д. Драгнева
З. Бъчварова
Л. Александрова
Л. Луканов
П. Стойчева
Р. Йосифов
С. Христов
С. Друмева
Т. Евтимова
Ч. Димитров
ОБЩО:

2013

2014
8

21
16
26
8
13

18
21
18
14
18
5
15
9
12
3
7
1
149

19
9
8
8
9
137

Брой потвърдени
2015
18
7
10
13
12
13
10
18
17
9
19
4
8
0
158

2013

2014
8

21
15
26
8
13

15
19
15
14
16
5
15
9
11
3
6
1
137

19
8
8
8
7
133

2015
17
6
9
13
12
13
9
17
15
9
19
4
8
151

Брой отменени
изцяло
2013
2014
2015
1
1
2
1
1
2
2
2

Брой
частично отменени
2013
2014
2015

1
1

1
1
2

1
1
2
3

9

6

3

1

8. Причини за отмяна на решения и определения
Основна

причина за отмяна на съдебните актове е неправилно

приложен материален закон, но в това отношение трябва да се отчете
противоречивата практика на различните състави от ВАС по идентични
или сходни казуси. Единични са случаите на отменени решения поради
нарушения на процесуалните правила. Рядко се среща отмяна на съдебни
актове поради представяне на нови доказателства пред касационната
инстанция.
9. Натовареност на съда
През 2015 г. разпределението на делата е извършвано по
обособените 9 групи дела и по процент на натовареност на всеки съдиядокладчик.
7.1. Щатна натовареност
Щатната натовареност на съда през 2015 г. към всичко дела за
разглеждане е 19.07 и 14.27 към свършените дела.
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За

сравнение

с

предходните

отчетни

периоди,

щатната

натовареност на съда е била съответно: за 2014 г. към всичко дела за
разглеждане - 20.72 и 15.16 към свършените дела., за 2013 г. - 50,40 към
всичко дела за разглеждане и 29,83 към общо свършените дела.
7.2. Действителна натовареност
7.2.1.Действителна натовареност за първото полугодие на
2015г.
При зает щат 14 магистрати, първите два месеца на 2015г.
ефективно работят 12, а от месец март до месец юни 13 магистрати, в
резултат на което

действителната натовареност на съда

за първото

шестмесечие към всичко дела за разглеждане е 30.47 и 20,36 към общо
свършените дела.
7.2.2. Действителна натовареност за 2015 г.
За 2015 г. действителната натовареност на Административен съд –
Бургас към всичко дела за разглеждане е 23.47 и 17.56 към общо
свършените дела.
Действителната натовареност на съда за 2014 г. е била 31.57 към
всичко дела за разглеждане и 23.10 към общо свършените дела. За 2013 г.
действителната натовареност към всичко дела за разглеждане е била 40.01,
а към общо свършените дела – 27.90.
Действителната натовареност на съда за 2015 г. спрямо делата за
разглеждане е намаляла с 8 дела на съдия спрямо 2014 г. и със 17 дела на
съдия спрямо 2013 г. По отношение на свършените дела, действителната
натовареност на съда за 2015 г. е намаляла с 6 дела на съдия спрямо 2014 г.
и с 10 дела на съдия спрямо 2013 г.
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7.2.3. Действителна натовареност по съдии:
 съдия Таня Евтимова – общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 260, от които 160 броя първоинстанционни дела и 100 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени - 190, като 107
първоинстанционни и 83 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 21.67, а спрямо свършените дела – 15.83.
 съдия Станимир Христов общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 274, от които 179 броя първоинстанционни дела и 95 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени - 209, като 127
първоинстанционни и 82 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 22.83, а спрямо свършените дела – 17.42.
 съдия Чавдар Димитров общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 73, от които 59 броя първоинстанционни дела и 14 броя
касационни

дела.

първоинстанционни.

От

тях

разгледани

Действителна

и

приключени

натовареност

спрямо

-

делата

10
за

разглеждане – 36.50, а спрямо свършените дела – 5.00.
 съдия Галина Радикова общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 296, от които 178 броя първоинстанционни дела и 118 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 234 броя дела, като 132
първоинстанционни и 102 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 24.67, а спрямо свършените дела – 19.50.
 съдия Станимира Друмева общ брой дела за разглеждане
през 2015 г. - 127, от които 79 броя първоинстанционни дела и 48 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 93 броя дела, като 57
първоинстанционни и 36 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 10.58, а спрямо свършените дела – 7.75.
 съдия Лилия Александрова общ брой дела за разглеждане
през 2015 г. - 290, от които 194 броя първоинстанционни дела и 96 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 222 броя дела, като 139
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първоинстанционни и 83 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 24.17, а спрямо свършените дела – 18.50.
 съдия Румен Йосифов общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 258, от които 149 броя първоинстанционни дела и 109 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 215 броя дела, като 118
първоинстанционни и 97 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 21.50, а спрямо свършените дела – 17.92.
 съдия Златина Бъчварова общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 302, от които 191 броя първоинстанционни дела и 111 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 240 броя дела, като 137
първоинстанционни и 103 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 25.17, а спрямо свършените дела – 20.00.
 съдия Павлина Стойчева общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 314, от които 193 броя първоинстанционни дела и 121 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 246 броя дела, като 141
първоинстанционни и 105 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 26.17, а спрямо свършените дела – 20.50.
 съдия Даниела Драгнева общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 279, от които 182 броя първоинстанционни дела и 97 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 206 броя дела, като 124
първоинстанционни и 82 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 23.25, а спрямо свършените дела – 17.17.
 съдия Веселин Енчев общ брой дела за разглеждане през
2015 г. - 346, от които 205 броя първоинстанционни дела и 141 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 275 броя дела, като 149
първоинстанционни и 126 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 28.83, а спрямо свършените дела – 22,92.
 съдия Любомир Луканов общ брой дела за разглеждане през
2015 г. – 296, от които 181 броя първоинстанционни дела и 115 броя
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касационни дела. От тях разгледани и приключени 214 броя дела, като 123
първоинстанционни и 91 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 24.67, а спрямо свършените дела – 17.83.
 съдия Атанаска Атанасова общ брой дела за разглеждане
през 2015 г. - 311, от които 200 броя първоинстанционни дела и 111 броя
касационни дела. От тях разгледани и приключени 222 броя дела, като 132
първоинстанционни и 90 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 25.92, а спрямо свършените дела – 18.50.
 съдия Ванина Колева общ брой дела за разглеждане през 2015
г. - 235, от които 165 броя първоинстанционни дела и 70 броя касационни
дела. От тях разгледани и приключени 163 броя дела, като
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първоинстанционни и 54 касационни дела. Действителна натовареност
спрямо делата за разглеждане – 23.50, а спрямо свършените дела – 16.30.
Разликата в броя на делата за разглеждане от всеки съдия се дължи
на различния брой несвършени дела от предходни периоди и различния
брой дела по бързи производства, които се разпределят на дежурен съдия.
ІV.

СГРАДЕН

ФОНД,

ТЕХНИЧЕСКА

и

СОФУТЕРНА

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
1. Сграден фонд
Административен съд – Бургас ползва помещения в Съдебна палата
Бургас, в която се намират Районен, Окръжен и Апелативен съд, Районна,
Окръжна и Апелативна прокуратура. От месец ноември 2015 г. съдът
ползва три съдебни зали за провеждане на съдебни заседания. При
възникнала необходимост се ползват и други съдебни зали, предоставени
от Окръжен съд Бургас и Районен съд Бургас.
В Административен съд Бургас има изградено помещение за
класифицирана информация със сертификат за най-високо ниво на
секретност и работа със съответните документи.
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В края на 2015 г. е реализирана съвместната инициатива на
Окръжен, Районен и Административен съд Бургас и са изградени три
регистратури на партерния етаж за улеснен достъп на граждани и
адвокати. Регистратурата на Административен съд Бургас функционира от
25 януари 2016г.
2. Техническа и софтуерна обезпеченост
2.1.Техническа обезпеченост
Работните места на съдиите и съдебните служители са обезпечени с
необходимата

компютърна

техника.

Административен

съд

Бургас

разполага с компютърната и периферната техника, предоставена през 2007
и началото на 2008 г. от Висш съдебен съвет и Министерство на
правосъдието. В резултат на дългия период на експлоатация все по-голям
е броят на дефектиралите компоненти по нея. За нормалното и ефективно
протичане на работния процес е необходимо да бъдат осигурени средства
за подмяната й.
2.2.Софтуерна обезпеченост
В Административен съд Бургас се използват следните софтуерни
продукти:
 Уеб базирана система за случайно разпределение на делата, внедрена
от Висш съдебен съвет през месец октомври 2015 г.
 Съдебна административна система (САС) „Съдебно деловодство”,
която периодично се актуализира и усъвършенства.
 В изпълнение на проект „Изграждане на цялостна Единна деловодна
информационна система (ЕДИС) и среда за съвместна работа за нуждите
на Върховния административен съд и 28-те административни съдилища“
през месец август 2015 г. в Административен съд Бургас е внедрена и се
тества Единната деловодна информационна система.
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 Правно-информационна система „Апис”.
 Счетоводен продукт „Конто”.
 Програмни продукти „Кадри и работна заплата” и „Хонорари на
съдебни експерти“.
 Антивирусна програма ESET NOD.
Активно се ползва поставеното в деловодството на съда ПОС
терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
И през 2015 г. продължава практиката за изпращане на съобщения и
призовки чрез електронен пощенски адрес основно на Дирекция „ОДОП”Бургас при ЦУ на НАП.
Интернет-страницата

на

Административен

съд

–

Бургас

се

актуализира ежедневно. Чрез нея се осигурява възможност за бързи връзки
до страниците на съдилищата в страната, до местни и държавни органи,
европейски институции, до Адвокатска колегия Бургас. Предоставен е
достъп на потребителите към страниците на Държавен вестник, Lex.bg,
юридическа енциклопедия и речник на юридическите термини. На
интернет-страницата се публикуват съобщения за дела с висок обществен
интерес и информация за дейността на съда.
В изпълнение на Закона за съдебната власт и решенията на ВСС на
интернет-страницата на съда се публикуват всички съдебни актове, като се
спазват ограниченията, съдържащи се в Закона за личните данни и Закона
за класифицираната информация. Осигурен е достъп до публикуваните
съдебни актове без регистрация, потребителско име и парола.
Административен

съд

–

Бургас

предоставя

възможност

на

потребителите чрез регистрация в Уеб портала за достъп до информация за
съдебните дела да извършват справки по движението на делата в реално
време.
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Вътрешните правила и документи, свързани с дейността и
организацията на работа на съда се публикуват в папка на файловия сървър
на съда, до която имат достъп всички магистрати и съдебни служители.
V. ИНИЦИАТИВИ НА СЪДА
На 23 март 2015 г. Административен съд Бургас проведе Ден на
отворените врати като традиционна образователна инициатива, насочена
към повишаване правната култура на учениците. В състезание по правно
ориентиране участваха ученици от ГПАЕ „Гео Милев“, ГРЕ„Г.С.Раковски“
и Търговска гимназия.
В изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за подобро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в
дейността на съдебната система“ на 15 април 2015 г. Административен съд
Бургас участва и в провеждането на Деня на отворените врати в
Апелативен район Бургас.
За втора поредна година по покана на Националния институт на
правосъдието като партньор на Обменна програма на Европейската мрежа
за съдебно обучение, Административен съд Бургас бе домакин на
европейски магистрати от Испания, Финландия, Полша и Германия в
периода 6 – 10 юли 2015 г.
VІ. БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Бюджетните средства се управляват в съответствие със Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор и въведените
правила

по

Системата

за

финансово

управление и

контрол

на

Административен съд Бургас. Финансовите средства са разумно планирани
и разходвани икономично и по приоритети.
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VІІ.

ПРОВЕРКИ

ОТ

ИНСПЕКТОРАТА

КЪМ

ВИСШ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ
През месец май 2015 г. от Инспектората на ВСС е извършена
контролна проверка на работата на Административен съд – Бургас с оглед
препоръките, дадени с Акта за извършената комплексна планова проверка
през месец юни 2011 г. В резултат на изпълнените препоръки от 2011г.,
при контролната проверка през 2015 г. е констатирано съществено
подобряване работата на Административен съд Бургас. Съдиите са
подобрили работата си по отношение на разумния срок за разглеждане и
решаване на делата. Констатирана е много добра организация на работата
на съда, в резултат на която делата се насрочват през кратки интервали от
време, разглеждат се без забава и приключват със спазване на срока по чл.
172, ал. 1 от АПК или в разумен срок. Не е установено неоснователно
забавяне на съдопроизводството по проверените дела. Дадени са
препоръки да продължи добрата работа на съдиите и отличната практика
на председателя за осъществяване на контрол на административната
дейност на съда, на движението и приключването на административните
производства.
През месец май 2015 г. от Инспектората на ВСС е извършена и
проверка по сигнал от Директора на Агенция „Митници“, касаещ
образуваните над 100 бр. административни производства с идентичен
предмет и страни „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и Началника на
МП„Пристанище Бургас Център“. При проверката е констатирано, че
изложените в сигнала доводи са неоснователни. Дадена е препоръка за
свикване на общо събрание на съдиите за обсъждане на Акта и
анализиране на съдебната практика.
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VІІІ. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
През 2015 година не са образувани дисциплинарни производства и
не са налагани наказания на съдии и съдебни служители. Всички съдии и
съдебни служители се отнасят с чувство за разбиране, отговорност и
дисциплинираност за изпълнение на своите задължения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на дейността на Административен съд Бургас показва
професионално и срочно изпълнение на задълженията от всички съдии и
съдебни служители.
За постигнатите през 2015 г. резултати, изказвам благодарност на
магистратите и съдебните служители в Административен съд Бургас за
високия професионализъм, отговорност, всеотдайност и много добра
екипна работа.

Гр. Бургас, 19.02.2016 г.

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС:
(Т. Евтимова)
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