АДМИ Н И СТРА ТИВ ЕН СЪД
гр. Велико Търново

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за дейността на
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
през 2015г.
Изминалата 2015г. за Административен съд – В. Търново,
беше успешна, година на постигане на качествен напредък в
решаването на проблемите, свързани с нормалната работа на
съда и постигането на напредък в поставените цели и задачи за
реализация в насока подобряването на качеството на работа на
магистратите и съдебните служители, намаляването на
натовареността в тяхната работа и създаването на по-добри
условия за труд и нормална работна среда за работещите и
клиентите на системата.
За пореден път обаче следва да се посочи, че и през тази
година съдиите и съдебните служители изпълняваха съвестно
своите задължения и вършеха своята работа на фона на
напрегната политическа обстановка, свързана с проведените
местни избори в страната и промените в Конституцията на
Република България, свързани със съдебната власт, както и с
пореден недостиг на финансови средства. Независимо обаче от
политическите
вълнения,
икономическите
проблеми
и
обусловените от тях лоши условия на труд свършеното през
годината безспорно показва, че когато има воля и желание за
работа, добрите резултати ще бъдат налице.
Следва да се отбележи, че за трета поредна година от
основаването на съда се отчита намаляване на броя на
постъпилите дела, което обаче все още не може да се посочи като
трайна тенденция, тъй като се проявява на фона на напрегната

политическа обстановка и редовни избори за органи на местната
власт, които пряко или косвено влияят върху работата на местната
администрация и структурите на централната администрация на
местно ниво.
Може отговорно да се посочи, че през изтеклата година с
цялата си дейност АС – В. Търново затвърди убеждението, че
независимо от критиките и изпитанията, на които беше подложена
съдебната система, се ползва с доверие и уважение сред гражданите
и техните организации, както и от държавни органи, включително и
чуждестранните ни партньори. Това положение, което съвсем не е
пресилено да се изтъкне, се дължи изключително на начина на
работа и личните качества на магистратите и съдебните служители,
работещи в този съд, които безспорно заслужават да им бъде
отдадено заслуженото уважение и благодарност за постигнатото.
Независимо от трудностите и лошите условия на работа,
съдиите и съдебните служители в Административен съд – Велико
Търново продължават да отговорят на предизвикателствата на
времето и с работата си затвърждават европейските стандарти за
достъп и откритост на правосъдието.
Кадрова обезпеченост на съда:
Магистрати:
За 2015г. по щат в Административен съд – В. Търново има 9
съдии, след като с решение по протокол №36 от заседание от
19.09.2013г. ВСС разкрива на основание чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗСВ
една щатна длъжност «съдия» в АС – В. Търново, считано от
датата на вземане на решението. През годината длъжността беше
заета, като на 04.03.2015г. положи клетва и встъпи в длъжност
съдия Константин Калчев. По този начин най-после беше
постигнато реално увеличение на щатната численост на съдиите в
АСВТ, поне с 1 щатна бройка от съществувалите дотогава 8, което
неизменно е съществен напредък в разрешаването на проблемите
с високата натовареност на съда.
По този начин реално през 2015г. в съда са работили 9
съдии, които са работили плътно през цялата година и са
отработили 106 човекомесеца.
Увеличението на числеността на реално работещите
магистрати в отчетната и предходните периоди /от шестима
действително работещи през 2012г. на деветима през 2015г./
спомогна да бъде наваксан нормалния ритъм на работа и
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донякъде преодоляна високата натовареност, обусловена от
непрекъснатото до този момент увеличение на броя на
постъпващите дела. Можа да се преодолее забавянето на
конкретни дела, дори и да става дума за единични случаи, както и
да се постигне и поддържа висок процент на приключени съдебни
производства в кратки срокове. Последното беше практически
невъзможно като се бяха запазили предишните темпове на
постъпване на дела и съотношението на постъпили дела спрямо
реално работещи магистрати.
Независимо от неизменно постигнатите добри резултати в
насока запълване и увеличаване на щата през периода 2012г. –
2015г., следва да се продължи да се работи в тази насока през
новата година, като бъде поддържано вече поисканото от ВСС
увеличение на щатната численост за съдии поне с още една щатна
бройка. Както и друг път ръководството на съда в мое лице е
имало възможност да посочи, за постигане на оптимална или
нормална натовареност в АСВТ, на фона на общата натовареност
на административните съдилища за постигане на нормални
условия на работа, от гледна точка на натовареността, тук следва
да работят поне 11 съдии. Убеден съм, че този належащ и важен
за всички магистрати от АС – В. Търново въпрос най-после ще
може да намери своето разрешение след като бяха положени
усилия да се убедят компетентните органи, че освен съдилищата в
София, които безспорно са свръхнатоварени, съществуват и
съдилища в провинцията, в които магистратите години наред
работят с натовареност много по-висока от средната за страната и
години наред този проблем, както и кадровият им проблем остават
нерешени. В тази връзка вече съществуват реално работещи
механизма за постигане на това, включително и чрез процедурата
по реда на чл. 194 от ЗСВ, посредством която най-после кадровият
проблем, който обуславяше и проблема с високата натовареност в
АСВТ, най-после може през следваща, респ. настоящата година
успешно да бъде разрешен.
През изминалата година бяха открити процедури по
периодични атестирания на съдиите Георги Чемширов, Евтим
Банев и Мария Данаилова, като всички проведени атестации
приключиха с оценка „много добра“ за атестираните.
През 2015г. с решение на ВСС от 05.03.2015г. беше повишен
в ранг „съдия във ВКС и ВАС“ председателя на съда Георги
Чемширов, а с решение на ВСС от 02.07.2015г. бяха повишени в
ранг „съдия във ВКС и ВАС“ съдиите Евтим Банев и Мария
Данаилова.
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Съдебни служители:
По отношение на съдебните служители през 2015г. в
Административен съд В. Търново бяха извършени промени в
числеността и щата на служителите, като бяха увеличени състава
с нови щатни бройки и бяха попълнени незаети дотогава щатни
бройки.
През 2014г. след извършена трансформация на щатни бройки
с оглед оптимизация на работата и попълване на щатове с
решение на ВСС по протокол №39/10.09.2014г. бяха разкрити
щатни бройки за „съдебен секретар“ и „началник отдел „Обща
администрация“. За тези две щатни бройки след проведени
конкурси бяха назначени служители съответно на 05.01.2015г.
съдебен секретар и на 04.03.2015г. началник отдел „ОА“.
С решение на ВСС по протокол №3/22.01.2015г. беше
извършена нова трансформация на щата, като беше разкрита нова
щатна бройка за „деловодител-регистратура“, на която беше
преназначен служител след процедура по трудоустрояване, а на
предишната длъжност на служителя“съдебен секретар“ след
провеждане на конкурс беше назначен нов служител на
01.09.2015г.
С решение на ВСС по протокол №7/12.02.2015г. беше
уважено искането за увеличаване на щатната численост на съда,
предвид високата натовареност на АСВТ и беше разкрита нова
щатна бройка за „съдебен помощник“. Същата остана незаета до
края на годината.
От 02.02.2015г. е назначен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от
КТ служител на щатна длъжност „съдебен помощник“, като след
излизане в отпуск по майчинство на втори по ред съдебен
помощник, реално работещите съдебни помощници в съда отново
остават трима.
На 04.12.2015г. на основание чл. 328, ал. 1 т. 10 от КТ беше
прекратено трудовото правоотношение на служител на длъжност
„призовкар“, като на 07.12.2015г. на тази длъжност беше назначен
друг служител основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.
През изминалата година най-после успяхме да убедим ВСС и
по-конкретно комисия „съдебна администрация“ в необходимостта
от допълнителни бройки за служители и по-конкретно за съдебни
помощници в АСВТ, което на фона на недостатъчния брой
магистрати и обусловената от това висока натовареност на съда,
ще подпомогне значително работата на магистратите. Това се
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установява от прегледа на работата на съдебните помощници в
АСВТ считано от 2010г. досега, когато такива щатни длъжности за
пръв път бяха разкрити и заети в съда. За обезпечаване на
нормалната работа на магистратите с оглед на високата
натовареност на съда и спецификата на определени видове дела,
които се разглеждат от АСВТ, общата численост на съдебните
помощници следва да бъде най-малко от 4 щатни бройки.
Постигнатото увеличение на щата на съдебните служители,
на фона на отчетеното намаление на броя на новопостъпилите
дела и лошите условия, при които се работи, обуславя липса на
необходимост от увеличаване на щатната численост на останалите
съдебни служители на настоящия етап. По-този начин, при
запазване на числеността на служителите и увеличение на щата за
магистрати, смело мога да заявя, че кадровия проблем на съда
най-после ще бъде разрешен. В тази аспект следва да се насочат
усилията на ръководството в следващите периоди да се обоснове
и поддържа, че се работи с необходимия оптимален щат и да се
запази той и по възможност увеличи по начина, по който се посочи.
В началото на 2015г. в съда е имало общо 27 щатни бройки
за служители, от които са били заети 26. В края на отчетния
период, към 01.01.2016г. в АС – В. Търново има 29 щатни бройки за
служители, от които са заети 28. Предстои попълването на щата,
вкл. и след провеждане на конкурси през настоящата година.
През
отчетния
период
2015г.
няма
образувани
дисциплинарни производства срещу магистрати и съдебни
служители от АС – В. Търново и не са налагани дисциплинарни
наказания.
Брой и движение на делата:
Постъпили и разгледани дела :
През 2015г. в АС – В. Търново са постъпили 891 бр.
първоинстанционни и 423 бр. касационни дела по ЗАНН и ЗСПЗЗ
или общо 1314 бр. дела. Несвършени/висящи/ дела от други
отчетни периоди в началото на периода са били общо 298 бр., от
които 257 бр. първоинстанционни и 41 бр. касационни. За
предходните отчетни периоди тези показатели са както следва:
през 2014г. в АС – В. Търново са постъпили общо 1436 бр. дела, от
които 903 бр. първоинстанционни и 533 бр. касационни дела; през
2013г. в АС – В. Търново са постъпили общо 1656 бр. дела, от
които 1133 бр. първоинстанционни и 523 бр. касационни дела.
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Прави впечатление намалението на броя на постъпилите
дела през отчетния период 2015г. в сравнение с предходния
период 2014г. и особено спрямо 2013г., което се дължи на
намаление на броя на постъпилите първоинстанционни дела и
което намаление се отчита за трети пореден път от започването на
правораздавателната дейност на съда след 2007г. Това намаление
рязко контрастира на увеличението на броя на делата, което ясно
се набелязваше като тенденция при съпоставка на постъпилите
такива през 2012г. в сравнение с 2011г. и което покачване на броя
на административните дела се наблюдаваше в национален мащаб.
Доколкото липсата на увеличение на броя дела през предходния
отчетен период спрямо предходния в случая може да се отдаде на
колебливата тенденция в броя на определени видове
първоинстанционни дела, то обратната тенденция през 2013г. и
особено през 2014г. може най-общо да се обоснове с напрегнатата
политическа ситуация в страната през последните две години,
както и отражението, което политическите процеси неизменно
налагат върху работата на администрацията, която работа винаги
е пряко обусловена от политическото ръководство в централните
ведомства. Следва да се има предвид, че проведените в страната
местни избори в края на месец 10.2015г. поначало ангажират
широк обществен и административен ресурс за целите на
предизборната компания и спокойното протичане на изборния
процес, поради което намаляването на броя на новопостъпилите
дела в този период, без да са отчетени драстични случаи на
нарушения на обществения ред във връзка с изборите, е логично и
напълно обяснимо.
Друг фактор в тази връзка безспорно е икономическата
стагнация и финансовите проблеми пред участниците в стопанския
оборот, което пряко рефлектира върху броя и движението на
делата с водещ значителен материален интерес.
Конкретно разпределение на броя на постъпилите делата по
материя за последните три отчетни периода е следния:
2015г.

2014г.

2013г.

Общо първоинстанционни дела, от които:

891

903

1133

Жалби срещу подзаконови нормативни актове

11

1

1

Изборен кодекс

11

0

0

ДОПК и ЗМ

403

367

430

ЗУТ и ЗКИР

52

65

107

ЗСПЗЗ,ЗВГЗГФ,ЗОСОИ,ЗВСВНОИ по ЗТСУ

6

6

16

6

КСО и ЗСП

42

30

45

ЗДСл,ЗМВР,ЗОВС и ЗСВ

13

23

12

ЗДС,ЗОбС,ЗМСМА и ЗАдм

13

28

19

ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК, лицензи

0

1

0

Искове по АПК

22

23

34

Дела по чл.304 АПК

2

3

2

Дела за бавност

0

0

0

Други административни дела

132

119

125

Частни административни дела

184

237

342

По отношение на броя на касационните дела следва да се
посочи, че се наблюдава увеличение на броя на тези дела,
особено на делата по ЗАНН, като тази тенденция, започнала през
2012г. продължава през 2013г. и 2014г., като контрастира с
отчетената такава в намаление на броя на тези дела в предходни
периоди. Понеже се проявява през пореден отчетен период може
да се каже, че се забелязва колеблива тенденция към запазване
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на нивото на постъпващите такива дела, която се наблюдава във
всички административни съдилища. Така през 2011г. техният брой
е бил 413, увеличен съответно на 561 бр.през отчетната 2012г.,
523 бр. през 2013г., 533 бр. през 2014г., а през 2015г. 423 бр.
Броят на тези дела лавира през годините, без да се набелязва
явна тенденция към увеличение или снижение, която да се
поддава на отделен анализ.
Увеличението на касационните дела по ЗСПЗЗ се дължи на
изменението на законодателната уредба с приемането на § 19 от
ПЗР на ЗИДАПК, обн. ДВ бр. 39/2011г., който промени
подсъдността по тези дела.
По конкретно сред касационните дела най-голям обем заемат
делата с предмет обжалвани наказателни постановления по ЗАНН,
следвани от други касационни дела.
2015г.

2014г.

2013г.

Общо касационни дела

423

533

523

от тях: нак.административен характер

404

508

503

от тях:други касационни дела

19

25

20

Натовареността на АСВТ по щат спрямо всичко разгледаните
дела през 2015г. е 14,93 бр. дела на съдия месечно, като
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действителната натовареност /до попълването на щата от 9 съдии
и спрямо отработените човекомесеци/ е 15,21 дела месечно.
Натовареността по щат спрямо приключилите дела през 2015г. е
12,38 дела на съдия месечно, а действителната натовареност
спрямо приключилите дела е 12,61 дела месечно.
Тези цифри показват, че запълването на съдийския щат, на
фона на намаляване на броя на новопостъпилите дела води до
чувствително намаление на натовареността спрямо предходните
отчетни периоди.
При съпоставяне на броя на делата по видове отново изпъква
ясната и отчетлива тенденция за високият брой на делата по ДОПК
и ЗМ в сравнение в всички останали административни дела. Дори и
при намаление на броя на делата, както е през текущия отчетен
период, отново техният брой от 403 е най-висок. Съответно може
да се изведе не без основание извод, че драстичното намаление
на техният брой на 367 през 2014г. от 430 бр. през 2013г. е една от
причините за намалението на броя на постъпилите дела като цяло
– на 891 бр. първоинстанционни дела през 2015г. от 903 бр.
първоинстанционни дела през 2014г. и особено от 1133 бр.
първоинстанционни дела през 2013г. По отношение причините за
намалението на броят на тези дела важи казаното вече по-горе по
отношение на общата ситуация в страната през изминалата 2015г.
Тук за пореден път следва да се посочи, че тенденцията за повисок брой на делата с шифър „ДОПК и ЗМ” определено влияе
върху работата на магистратите, тъй като тези дела се отличават с
голям обем на писмените доказателства, счетоводни и други
съдебни експертизи, по-голямата си част от тези дела са с поголяма фактическа и правна сложност спрямо останалите
административни дела и съответно подготовката за провеждането
на съдебни заседания и изготвянето на съдебните актове отнема
несъизмеримо повече време. Работата по тези дела, особено по
делата по обжалване на ревизионни актове по ДОПК е несравнима
с тази по повечето от останалите административни дела.
Забелязва се и тенденция към намаляване на броя на делата
по ЗУТ и ЗКИР, съответно от 107 бр. постъпили през 2013г. на 65
бр. през 2014г. и на 52 бр. постъпили през 2015г. Следва да се
отчете, че тази тенденция започва да се забелязва на фона на
настъпилите
законодателни
промени
в
ЗУТ
относно
компетентността на органите, издаващи актове в производствата
за премахване на незаконни строежи /ДВ бр. 82/2012г./, а така
също и че на територията на Област с административен център
9

град В. Търново в по-големите населени места вече са одобрени в
предходни години кадастрална карта и кадастрални регистри. Тук
роля играе и липсата на нови строителни инициативи в региона на
фона на състоянието на икономиката в страната.
Съгласно разпоредбата на § 19 от ПЗР на ЗИДАПК, обн. ДВ
бр. 39/2011г. административните актове по този закон подлежат на
първоинстанционен съдебен контрол пред районните съдилища,
поради което тези дела не са обект на анализ като
първоинстанционни такива.
Забелязва се колеблива тенденция по отношение на броя на
постъпилите делата по КСО и ЗСП, съответно от 45 бр. през 2013г.
на 30 бр. през 2014г. и 42 бр. през 2015г. Тази тенденция може да
се дължи на приключването в предходен отчетен период на други
дела свързани с осигурителни плащания и социално подпомагане,
които имаха по-скоро „кампаниен” характер. Може да се приеме, че
броят на новопостъпилите дела от този вид остава сравнително
постоянен.
Непостоянна тенденция по отношение на броя на
постъпващите дела е налице и по отношение на производствата,
обозначени с шифър „Други административни дела“, където
попадат некатегоризираните по други закони производства, тези по
специални производства по АПК без исковете по ЗОДОВ и
актовете на различните разплащателни агенции, които се отчитат в
тази група. От 125 бр. постъпили през 2013г., техният броя
намалява на 119 бр. през 2014г. и рязко се увеличава на 132 бр.
през 2015г. Спецификата на тези случаи, при повечето от които
липса обединителен елемент, не позволяват да се анализират
общо, както и да се набележи или открои някаква трайна
тенденция в техния брой.
Следва да се отчете и броят на делата по ИК, свързани с
оспорване на резултатите от проведените местни избори, които
през 2015г. са били 11 бр. Явно е тяхното намаление спрямо
такива дела от предходни отчетни периоди, когато са провеждани
местни избори/ през 2011г. са постъпили 27 бр./, но явно това може
да се отдаде на спокойната обстановка в региона и липсата на
драстични нарушения в изборния процес. Следва да се посочи, че
тези дела акумулират голям обществен интерес, фокусират
медийното внимание и изискват усилия и знания от магистратите
за решаването им и то в кратките срокове, каквито изисква законът.
Въпреки това, може да се посочи като положителен резултат, че
независимо то многобройните участници в споровете, писмените и
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гласни доказателства и съдебни експертизи по делата, всички
образувани дела по ИК са разгледани и приключили в срок до един
месец от образуването им.
По отношение на броя на останалите дела следва да се
отчете, че няма сериозни изменения в техния брой, за да се
коментират отделно.
При анализ на общото състояние на делата и намалените на
техния брой следва да се спомене и рязкото намаляване на броя
на постъпилите през отчетния период частни административни
дела – от 342 бр. през 2013г. през 237 бр. през 2014г. на 184 бр.
през 2015г./ с 53 бр. по-малко/, което разбира се рефлектира върху
по-малкия брой първоинстанционни дела през 2015г. Тези дела,
които в огромната част от случаите са производства по реда на чл.
75 или чл. 121, ал. 5 от ДОПК и които се разпределят на дежурен
състав в деня на постъпването им, се образуват по искания на
разследващите органи /чл. 75 от ДОПК/ или на органите по
приходите /чл. 121 от ДОПК/. По този начин броят на тези съдебни
производства е пряка функция от работата на посочените органи.
В заключение по отношение на постъпилите дела следва да
се отбележи, че от направената разбивка по видове дела се
установява, че намалението на общия брой на новопостъпилите и
най-вече на първоинстанционните такива, се дължи най-вече на
намаление на броя на касационните дела /от 533 бр. през 2014г. на
423 бр. през 2015г./ и на частните административни /от 237 бр.
през 2014г. на 184 бр. през 2015г./. По този начин намалението е с
видове дела, които са без фактическа и правна сложност, като
частните административни, или на тези с по-ниска такава, каквито
са преобладаващият брой касационни, докато делото с висока
фактическа и правна сложност като тези по ДОПК и ЗМ остават
голям брой, без явна тенденция към намаление.

Разглеждане и приключване на делата:
По отношение на разглеждането и приключването на делата
през 2015г. са разгледани общо 1612 бр. дела, от които са
приключени 1337 бр. дела. За сравнение през 2014г. са разгледани
1853 бр. дела, от които са приключени 1 555бр. дела, докато през
2013г. са разгледани общо 2176 бр. дела и са приключени 1759 бр.
дела.
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От приключените през 2015г. 929 бр. са първоинстанционни
дела, докато през 2014г. са приключени 1010 бр. такива дела, а
през 2013г. техният брой е бил 1242. За касационните дела тези
цифри са съответно 408 бр. през 2015г., 545 бр. за 2014г. и 517 бр.
приключени дела през 2013г.
Както е видно, увеличеният броя на делата, постъпили и
неприключени през началото на периода води и съответно до
увеличение на броя на разгледаните и приключени дела. През
разглеждания отчетен период има леко увеличение на броя на
приключилите първоинстанционни дела, както и колеблива
тенденция в броя на приключилите касационни дела. Тази
тенденция се дължи на по-големият брой образувани
първоинстанционни дела през предходни отчетни периоди 2013г. и
2014г, които приключват със съдебен акт през отчетната 2015г.
Такива са преди всичко делата с шифър «ДОПК и ЗМ», при които
се налага събиране на по-голям обем доказателства, извършване
на множество процесуални действия, както и на част от делата с
шифър «ЗУТ и ЗКИР», при които призоваването на голям брой
заинтересовани страни става причина за отлагане на делата.
От приключилите 1337 бр. дела 1162 бр. са били
решени/приключени със съдебен акт по същество/ и 175 бр. са
били прекратени. За 2014г. от приключени 1555 бр. дела с акт по
същество са били 1379 бр. и прекратени 176 бр., а през 2013г. от
приключени 1759 бр. с акт по същество са приключили 1548 бр. и
са били прекратени 211 бр.
От приключените първоинстанционни съдебни дела през
2015г. броят на решените /приключили със съдебен акт по
същество/ са 758 бр., докато през 2014г. техният брой е бил 846
бр. първоинстанционни дела, а през 2013г. е бил 1033 бр.
първоинстанционни дела.
За касационните дела тези цифри са съответно 404 бр. през
2015г., 533 бр. през 2014г. и 515 бр. приключени дела през 2013г.
През 2015г. са прекратени 171 бр. първоинстанционни дела,
като през 2014г. са прекратени 164 бр. първоинстанционни дела, а
през 2013г. са били прекратени 209 бр. първоинстанционни дела.
По отношение на прекратените касационни дела броят е
относително малък, като има нарастване през 2014г. и намаление
през 2015г. През 2015г. са прекратени 4 бр. касационни дела,
докато през 2014г. прекратени 12 бр. касационни дела, докато за
2013г. броят на тези дела е 2.
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Цифрите показват, че увеличението, респ. намалението на
броя на делата съответно довежда и до увеличение/намаление на
броя на решените и прекратени дела, като съотношението между
тях се запазва в същите рамки.
Сроковете за приключване на делата са както следва: от
приключени 1337 бр. дела в месечен срок от образуването им са
приключени 572 бр. дела, в тримесечен срок са приключени 417 бр.
дела, а в срок над три месеца са приключили 348 бр. дела.
За сравнение през 2014г. от общо приключени 1555 бр. дела
в месечен срок са приключили 594 бр., в тримесечен срок са
приключени 492 бр. и в срок над 3 месеца са свършени 469 бр.
дела, а през 2013г. от общо приключени 1759 бр. дела през
отчетния период в месечен срок са приключили 708 бр. дела, в
тримесечен срок от образуването им са приключили 542 бр. и
приключени дела в срок над 3 месеца 509 бр.
Посоченият брой дела, приключили в срок над три месеца се
дължи основно на причините, посочени по-горе по отношение на
броя на разгледаните и приключили първоинстанциони дела, т.е.
това са основно делата с шифър «ДОПК и ЗМ» и част от тези с
шифър «ЗУТ и ЗКИР». Ясно се откроява тенденцията към
намаление на броя на делата, приключващи в период над 3
месеца от образуването им, което се дължи на намаление на
общия брой на постъпили дела, като явна е разликата между
бройката общо свършените в едномесечен и тримесечен срок,
които значително преобладават и тези в срок над три месеца,
които като брой отговарят на броя на делата по шифър «ДОПК и
ЗМ» и част от тези с шифър «ЗУТ и ЗКИР».
От приключените през 2015г. 929 бр. първоинстанционни
дела 386 бр. са приключили в месечен срок, 202 бр. в срок до три
месеца и 341 бр. в срок над три месеца от образуването им. За
сравнение от приключените първоинстанционни дела през 2014г.
общо 1010 бр. в месечен срок са приключили 392 бр., в тримесечен
срок от образуването си са приключени 170 бр. дела, а в срок от
над 3 месеца 448 бр. дела, а през 2013г. от приключили 1242 бр. в
месечен срок са приключили 533 бр., в тримесечен срок 212 бр. и в
срок над 3 месеца 497 бр.
Тук следва да се посочи, че намалението на брой на делата
приключили в месечен и тримесечен срок се дължи основно на
намалението на брой дела които се разглеждат в кратки срокове,
като напр. частните административни дела, за които стана дума.
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От приключените 408 бр. касационни дела 186 бр. са
приключили в месечен срок, 215 бр. в срок до три месеца от
образуването им и 7 бр. в срок над три месеца. За предходните
години тези показатели са съответно: от приключените касационни
дела през 2014г. общо 545 бр. в месечен срок са приключили 202
бр. дела, в тримесечен срок 322 бр. дела и в срок от над 3 месеца
21 бр. дела, а за 2013г. от общо 517 бр. в месечен срок са
приключили 175 бр., в тримесечен срок 330 бр. и в срок над 3
месеца 12 бр.
Прави впечатление увеличение брой дела приключили в
месечен срок и в срок до 3 месеца през 2015г., съотнесено с
периодите 2014г. и 2013г., което може да се дължи както на подобрата организация на работата по делата от всички съдии, така
и на увеличението на броя на магистратите работили през 2015г.
спрямо 2014г. и 2013г. от 7 съдии на 9 съдии.
Съотношението на приключили през 2015г. в тримесечен срок
спрямо общо приключили е 73,97 %, като за първоинстанционните
дела това съотношение е 63,29 %, а за касационните дела е
98,28 %.
Както е видно от изнесените факти, добрата традиция от
предходни отчетни периоди за спазване на процесуална
дисциплина на скорошно насрочване и разглеждане на делата в
АС – В. Търново дава резултати, още повече на фона на намалено
постъпление на делата и реално увеличен щат за съдии.
Висящите дела в края на отчетния период са 275 бр., спрямо
298 бр. за 2014г. и 417 бр. за 2013г. което бележи явна тенденция в
намаление. Увеличението на броя на приключилите дела и
свързаното с това намаление на броя на висящите дела се дължи
на посочените по-горе причини.
По отношение на срочността за изготвянето на съдебните
актове от общо свършени 1337 бр. дела и постановени по тях
същия брой съдебни актове в срока по чл. 172, ал. 1 от АПК са
изготвени в едномесечния срок 1306 бр., в тримесечен срок от
обявяване на делото за решаване 22 бр. и в срок над три месеца 9
бр. За сравнение през 2014г. в месечен срок са изготвени 1493 бр.
съдебни акта, в тримесечен срок 30 бр. и в срок над 3 месеца 32
бр. съдебни акта. През 2013г. от постановени 1759 бр. съдебни
акта за 2013г. в месечния срок по чл. 172, ал. 1 от АПК са
постановени 1675 бр., в тримесечен срок от обявяване на делото
за решаване 47 бр. и в срок от над 3 месеца са постановени 37 бр.
съдебни акта.
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Съотношението на постановени съдебни актове в срока по
чл. 172, ал. 1 от АПК спрямо общия брой на постановени актове за
2015г. е 97,68 %.
Очевидна тук е тенденцията към намаляване на броя на
делата, съдебните актове по които не се постановяват в срок.
Отново като причини за подобряване на работата по този
показател е стремежът на магистратите към процесуална
дисциплина, независимо от тежестта на делата, както и
увеличения брой на магистратите и съдебните помощници.
Както и в предходни отчетни периоди е констатирано, по
отношение на сроковете за изготвяне на съдебните актове все още
има какво да се желае. Следва обаче да се посочи, че почти всички
от забавените дела са такива с шифър по «ДОПК и ЗМ», при които
дела големият обем на доказателственият материал, фактическата
и правна сложност по тях създават трудности на магистратите и
влияят върху срока за изготвяне на съдебните актове при някои от
тях.
Анализът на сроковете за приключване на делата и
постановяване на актовете сочи, че съдиите работят доста побързо в касационните състави,
където делата явно не се
отличават с голяма фактическа и правна сложност, за разлика от
първоинстанционните такива. В момента работещите съдии не са
специализирани
по
материя,
като
по
отношение
на
производствата, по които Административен съд – В. Търново е
касационна инстанция, функционират три постоянни касационни
състава, които през 2015г. са били от по 3 съдии. Съществуващата
практика на заседаващи постоянни касационни състави дава
възможност да се формира постоянна съдебна практика по
идентични и сходни казуси. Основният отправян упрек към
административните съдилища е именно заради противоречивата
практика, като тук за решаването на проблема заслуга имат всички
магистрати, особено тези, които полагат усилия да следят
практиката на ВАС, на другите административни съдилища и на
съда на Европейския съюз, като информират за нея своевременно
колегите си.
Отново следва да се изтъкне съществуващата добра
практика на провежданите обсъждания между съдиите на дела, по
които има идентични казуси, или такива с фактическа и правна
сложност, което дава възможност да се избягва постановяване на
противоречиви съдебни актове по сходни дела от един съд.
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Качество на постановените съдебни актове в резултат на
институционален контрол:
По отношение на качеството на постановените съдебни
актове, като резултат от тяхното обжалване пред касационната
инстанция, през 2015г. са били обжалвани 478 бр. съдебни катове,
като са били потвърдени 260 бр. актове, отменени изцяло 61 бр.
съдебни актове и частично отменени/изменени 70 бр. За 2014г. са
били обжалвани общо 502 бр. съдебни акта, потвърдени са били
289 бр. , отменени изцяло 91 бр., а частично отменени/изменени 74
бр., докато през 2013г. са били обжалвани общо 547 бр. съдебни
актове, от върнатите от ВАС дела през отчетния период са били
потвърдени 384 бр., изцяло отменени 94 бр. и частично
отменени/изменени 73 бр.
През 2015г. в процентно съотношение брой на обжалвани към
постановени съдебни актове е 35,75%.
В процентно съотношение броят на потвърдените съдебни
актове, спрямо общия брой на върнатите от ВАС през отчетния
период е 66,50%, броят на изцяло и частично отменените спрямо
общия брой на върнатите от ВАС през отчетния период е 33,50 %.
За 2014г. броят на потвърдените съдебни актове, спрямо общия
брой на върнатите от ВАС през отчетния период е 63,66%, броят
на изцяло и частично отменените спрямо общия брой на върнатите
от ВАС през отчетния период е 36,34%.
Изнесените цифри показват, че с намаляване на броя на
постъпилите дела, намалява и броят на обжалваните актове, при
приблизително същото съотношение на постановени/обжалвани
актове с предходни години. Прави впечатление обаче намалението
на общия брой на изцяло или частично отменени дела, което се
дължи не само на намаления брой на обжалвани актове, но и на
подобряване на качеството на постановените актове, видно от
процентното съотношение на обжалвани потвърдени актове през
2015г. спрямо 2014г.
Тук можем да отчетем видим напредък по отношение на
качеството на съдебните актове, което съчетано с бързината на
производството определено води до извод за подобряване на
общото качество на работата на съдиите през отчетния период.
Явно намаляването на натовареността, наред с качествата на
отделните магистрати, оказва съществен влияние върху
качеството на работата.
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По отношение на видовете дела при разпределението на
броят на обжалваните и съответно потвърдени и отменени
съдебни актове, най-голям брой обжалвани през периоди са
актовете по делата по ДОПК и ЗМ – общо 305 бр., като съответно
потвърдени са 168 съдебни акта, отменени изцяло 42 бр. и
изменени 66 бр., като съотношението на броят на потвърдените
съдебни актове, спрямо общия брой на върнати от ВАС през
отчетния период е 60,87 %.
При делата, отчитани с шифър „други административни дела”
има обжалвани 68 бр., потвърдени изцяло са 37 бр. съдебни
актове, изцяло отменени са 13 бр. и частично отменени 2 бр., като
съотношението на броят на потвърдените съдебни актове, спрямо
общия брой на върнати от ВАС през отчетния период е 71,15 %.
По отношение на делата по ЗУТ и ЗКИР там стойностите са
обжалвани 22 бр., потвърдени 15 бр., изцяло отменени 2 бр. и
частично отменени 0 бр., като съотношението на броят на
потвърдените съдебни актове, спрямо общия брой на върнати от
ВАС през отчетния период е 88,24 %.
При делата по КСО и ЗСП има обжалвани 19 бр., потвърдени
13 бр., отменени изцяло 0 и изменени 1, като съотношението на
броят на потвърдените съдебни актове, спрямо общия брой на
върнати от ВАС през отчетния период е 92,86 %.
При делата с шифър „ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС, КТ“ има обжалвани
14 бр., потвърдени 6 р. , отменени и изменени 0, като
съотношението на броят на потвърдените съдебни актове, спрямо
общия брой на върнати от ВАС през отчетния период е 100%.
При делата с шифър „ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдС“ има
обжалвани 20 бр., потвърдени 11, отменени изцяло 1 и изменени 0,
като съотношението на броят на потвърдените съдебни актове,
спрямо общия брой на върнати от ВАС през отчетния период е
91,67 %.
При делата с шифър «искове по АПК» има обжалвани 21 бр.,
потвърдени 8 бр., отменени 2, изменени 1, като съотношението на
броят на потвърдените съдебни актове, спрямо общия брой на
върнати от ВАС през отчетния период е 72,73 %.
Анализът на броя на отменените съдебни актове по видове
дела налага извода, че следва да се наблегне на работата на
магистратите и повишаване на тяхната квалификация по
отношение на работата с материалните данъчни закони, както и
отделните видове производства по АПК. Както и през предишни
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отчетни периоди отново следва да се посочи, че по голяма част от
спорните проблеми все още не съществува достатъчна съдебна
практика или съществува противоречива такава. Отделно следва
да се отчита и фактическата и правна сложност на делата с
предмет данъчно облагане и митни сборове, както и динамиката на
тези обществени отношения, свързана с честите промени в
законодателството, необходимостта от привеждане на нашата
нормативна уредба с тази на ЕС, където все още това не е
сторено, както и съобразяване на нашите съдилища с практиката
на СЕС.
Разпределение на разгледаните дела и изготвените
съдебни актове спрямо действащите магистрати в АС – В.
Търново по съдебни състави:
Първи състав съдия Марияна Микова е разгледала 192 бр.
дела общо, от тях първоинстанционни дела 139 бр. от които
новопостъпили дела 104 бр. и 35 бр. висящи от предходен отчетен
период и 53 бр. касационни дела, от които 49 бр. новопостъпили
през 2015г. и 4 бр. висящи от 2014г. Приключила е общо 165 бр.
дела, от които 117 бр. дела като първа инстанция и 48 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 13,75 дела.
Втори състав съдия Георги Чемширов е разгледал 164 бр.
дела общо, от тях първоинстанционни дела 119 бр. от които
новопостъпили дела 98 бр. и 21 бр. висящи от предходен отчетен
период и 45 бр. касационни дела, от които 41 бр. новопостъпили
през 2015г. и 4 бр. висящи от 2014г. Приключил е общо 134 бр.
дела, от които 94 бр. дела като първа инстанция и 40 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 11,17 дела. Съдия
Чемширов като административен ръководител е бил с по-ниска
натовареност за периода 80%.
Трети състав съдия Евтим Банев е разгледал 190 бр. дела
общо, от тях първоинстанционни дела 134 бр., от които
новопостъпили дела 104 бр. и 30 бр. висящи от предходен отчетен
период и 56 бр. касационни дела, от които 48 бр. новопостъпили
през 2015г. и 8 бр. висящи от 2014г. Приключил е общо 153 бр.
дела, от които 105 бр. дела като първа инстанция и 48 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 12,75 дела.
Четвърти състав съдия Йорданка Матева е разгледала 195
бр. дела общо, от тях първоинстанционни дела 142 бр. от които
новопостъпили дела 98 бр. и 44 бр. висящи от предходен отчетен
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период и 53 бр. касационни дела, от които 50 бр. новопостъпили
през 2015г. и 3 бр. висящи от 2013г. Приключила е общо 167 бр.
дела, от които 120 бр. дела като първа инстанция и 47 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 13,92 дела.
Пети състав съдия Мария Данаилова е разгледала 170 бр.
дела общо, от тях първоинстанционни дела 117 бр. от които
новопостъпили дела са 98 бр. и 19 бр. висящи от предходен
период и 53 бр. касационни дела, от които новопостъпили през
2015г. са 49 бр. и висящи от 2014г. са 4 бр. Приключила е общо
146 бр. дела, от които 99 бр. дела като първа инстанция и 47 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 12,17 дела.
Шести състав съдия Росен Буюклиев е разгледал 192 бр.
дела общо, от тях първоинстанционни дела 143 бр. от които
новопостъпили дела 99 бр. и 44 бр. висящи от предходен отчетен
период и 49 бр. касационни дела, от които 48 бр. новопостъпили
през 2015г. и 1 бр. висящи от 2014г. Приключил е общо 153 бр.
дела, от които 110 бр. дела като първа инстанция и 43 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 12,75 дела.
Седми състав съдия Румяна Пеева е разгледала 197 бр.
дела общо, от тях първоинстанционни дела 137 бр. от които
новопостъпили дела 97 бр. и 40 бр. висящи от предходен отчетен
период и 60 бр. касационни дела, от които 50 бр. новопостъпили
през 2015г. и 10 бр. висящи от 2014г. Приключила е общо 165 бр.
дела, от които 114 бр. дела като първа инстанция и 51 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 13,75 дела.
Осми състав съдия Диана Костова е разгледала 178 бр.
дела общо, от тях първоинстанционни дела 122 бр. от които
новопостъпили дела 98 бр. и 24 бр. висящи от предходен отчетен
период и 56 бр. касационни дела, от които новопостъпили през
2015г. са 49 бр. и 7 бр. висящи от 2014г. Приключила е общо 144
бр. дела, от които 95 бр. дела като първа инстанция и 49 бр.
касационни дела; средномесечно свършени 12,00 дела.
Девети състав съдия Константин Калчев е разгледал 134
бр. дела общо, от тях първоинстанционни дела 95 бр. от които
новопостъпили дела всички 95 бр., няма висящи от предходен
отчетен период и 39 бр. касационни дела, всички постъпили през
2015г. Приключил е общо 110 бр. дела, от които 75 бр. дела като
първа инстанция и 35 бр. касационни дела; средномесечно
свършени 11,00 дела. Съдия Калчев е постъпил като съдия в АС
– В. Търново на 04.03.2015г.
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Забелязаната разлика между броят на постъпили
първоинстанционни дела между съдиите, може да бъде обяснена с
по-големият брой разпределени частни административни дела,
които се разпределят на съответния дежурен съдия в деня на
постъпването им.
Съобразно изнесените данни действителната средномесечна
натовареност на съда спрямо разгледаните през 2015г. дела е
15,21 дела на съдия месечно, като данните за отделните съдии
се илюстрират от следната таблица:
Разгледани
дела

Отработени
човекомесеци

Средномесечна
натовареност

Г. ЧЕМШИРОВ

164

12

13,67

Й.МАТЕВА

195

12

16,25

Д.КОСТОВА

178

12

14,83

М.МИКОВА

192

12

16,00

Р.ПЕЕВА

197

12

16,42

М.ДАНАИЛОВА

170

12

14,17

ЕВ.БАНЕВ

190

12

15,83

Р.БУЮКЛИЕВ

192

12

16,00

К. КАЛЧЕВ

134

10

13,40

1612

106

15,21

СЪДИЯ

ОБЩО:
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Действителната средномесечна натовареност спрямо броя на
свършените дела за отчетния период 2015г. е 12,61 приключени
дела на съдия месечно, като данните за отделните съдии са
показани в следната таблица:
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Свършени
дела

Отработени
човекомесеци

Средномесечна
натовареност

Г.ЧЕМШИРОВ

134

12

11,17

Й.МАТЕВА

167

12

13,92

Д.КОСТОВА

144

12

12,00

М.МИКОВА

165

12

13,75

Р.ПЕЕВА

165

12

13,75

М.ДАНАИЛОВА

146

12

12,17

ЕВ.БАНЕВ

153

12

12,75

Р.БУЮКЛИЕВ

153

12

12,75

К. КАЛЧЕВ

110

10

11,00

1337

106

12,61

СЪДИЯ

ОБЩО:
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Материална и техническа обезпеченост:
Основният неразрешен проблем за Административен съдВелико Търново от гледна точка на материалната и техническа
обезпеченост и през 2015г., както и през всички останали години за
осигуряването на подходяща сграда за нуждите на съда, претърпя
развитие. След като беше закупена в края на 2012г., сграда за
нуждите от АСВТ от Министерството на правосъдието и същата
беше приета с протокол от януари 2013г. и актувана за държавна
собственост, не последваха никакви действия от страна на
Министерство на правосъдието да бъде обявена обществена
поръчка за проектиране, ремонт и преустройство на тази сграда за
нуждите на съда.
Същевременно АС – В. Търново продължава да работи при
същите лоши битови условия, при които се работи от 2007г.
Ежедневно се налага гражданите да изчакват продължително
време ред за да бъдат обслужени в деловодството на съда, като
неудобство създава стълпотворението от граждани пред
деловодството и пред едната от двете съдебни зали, които се
намират в непосредствена близост до кабинетите на съдиите. За
нуждите на съдиите и служителите се използва тоалетна на
сметната палта, като е невъзможно обособяване на отделна
такава за граждани. Към момента съдът не разполага с помещение
за архив, като делата, които са архивирани, се намират по всички
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стаи, с които разполага съда, включително и в съдийските
кабинети, както и коридорите на сградата в метални шкафове.
Липсва възможност за обособяване на помещение за регистратура
за класифицирана информация. Административен съд В. Търново
остана може би един от малкото съдилища в страната с нерешен
сериозен сграден проблем. Освен това, към настоящия момент с
оглед изграждането на т. нар. „Воден проект” в гр. В. Търново бяха
извършени изкопни работи в двора на старото военно училище, с
административен адрес гр. В. Търново, пл. „Център” 2, където се
помещава съда понастоящем. В резултат на тези изкопни работи
по-голямата част от двора е практически неизползваема и
достъпът на автомобили до него е почти преустановен, а респ.
достъпът на граждани до съда е силно затруднен. Последното
води до натрупване на негативи и създаване допълнително на
отрицателни настроения у гражданите относно функционирането
на съда, съдебната власт и съответно министерството на
правосъдието.
През изминалите години от тогава, ръководството на съда
положи доста усилия и успя да убеди различните екипи на МП, че
ремонтът и реконструкцията на новата сграда следва да залегнат
сред приоритетите, с оглед лошите условия на труд, при които
работят съдиите и служителите от АСВТ, обслужващи ежедневно
голям брой граждани. След гореописаните действия по приемане
на сграда и нейното актуване не е било предприето нищо от страна
на Министерството на правосъдието за сградата да бъде изготвен
проект, който да отговаря на нуждите на Административен съд –
Велико Търново до месец 07.2015г., когато отново беше подновен
диалога между АСВТ и МП относно действията, които следва да се
предприемат за разрешаване на писания проблем. В резултат на
това
беше обявена и проведена в края на 2015г. от МП
обществена поръчка с предмет „Техническо заснемане,
конструктивно обследване, изготвяне на технически паспорт и
изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на сграда,
находяща се на ул. „Иван Вазов“ №1 в гр. В. Търново, за нуждите
на Административен съд – В. Търново“. Беше избран изпълнител,
който започна работа по проекта, като се очаква изготвеният
проект да се съгласува и одобри през настоящата 2016г.
По този начин има постигнат напредък в работата и усилията
ни за намиране на изход и разрешаване на сградния проблем.
Следва обаче да се посочи, че тези успехи все още са значително
малки и не могат да преодолеят забавянето, натрупано в периода
началото на 2013 – средата на 2015г. Към решаването на този
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проблем, след като вече има надежда нещата да се получат в
някакъв порядък, независимо от сроковете за изпълнение, следва
да се съсредоточат главните усилия на ръководството на съда
през следващите периоди, до приемането и откриването на новата
сграда на АСВТ.
Съществуващата интернет страница на Административен съд
- Велико Търново се актуализира ежедневно. Публикуват се
съдебните актове, както и информация за самия съд, така и за
обяви за свободни работни места, семинари, информация за
вещите лица и др. За 2015г. има 31 867 посещения.
Извършвани проверки и направени констатации:
През 2015г. в АС – В. Търново не са извършвани проверки.
Провеждане и участия в семинари и обучения:
През изминалата година съдиите от АС – В. Търново взеха
дейно участие в семинари, провеждани от НИП и други
организации с цел подобряване на теоретичната подготовка и
квалификацията си.
През 2015г. АС – В. Търново, съвместно с АС – Ловеч,
организира и проведе регионален семинар с подкрепата на НИП на
тема „Съдебни производства по Изборния кодекс“ за периода от
08-09 октомври 2015г. в с. Чифлик, обл. Ловеч. В този семинар
взеха участие общо 31 съдии и съдебни помощници от 9
административни съдилища в страната. Проведеното обучение
имаше важно значение и практическа приложимост през месец
11.2015г., когато бяха образувани и разгледани делата по ИК, след
проведените местни избори в страната.
През 2015г. АС – В. Търново отново организира и проведе
работна среща на тема „Проблеми в правоприлагането на ЗАНН и
издаване на наказателни постановления по ЗДвП, ДОПК,
материалните данъчни закони и Закона за митниците.
Административни актове по ЗСПЗЗ. Практически проблеми и
аспекти на работа” със съдии от районните съдилища във Велико
Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени и Елена. В тази
среща взеха участие вкл. и като лектори петима съдии от АСВТ и
общо 18 съдии от посочените районни съдилища в област В.
Търново.
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През изминалата година Председателят на съда Г. Чемширов
е взел участие в работна среща на тема „Проблеми в
правоприлагането на ЗАНН и издаване на наказателни
постановления по ЗДвП, ДОПК, материалните данъчни закони и
Закона за митниците. Административни актове по ЗСПЗЗ.
Практически проблеми и аспекти на работа”,
организатор
Административен съд.-В.Търново като лектор; участие в работно
посещение за обмяна на опит и обучение в Главен
административен съд в гр. Кобленц, Германия, във връзка с
подписано споразумение за юридическо сътрудничество в
областта на административното право, подписано между
Административен съд-В.Търново и Главен административен съд –
Кобленц; участие в работна среща на председателите на
административните
съдилища
в
к.к.Албена;
участие
в
пресконференция в гр.София на 23.09.2015г. на тема „Създаване
на надеждна среда за обмен на данни” и участие в регионален
семинар на тема „Съдебни производства по Изборния кодекс“.
Зам. председателят Й. Матева е взела участие в
специализирано обучение по административно-наказателно право
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“; участие в
информационен семинар за представяне на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014г.-2020г., приета от ВСС с
решение по протокол №10/05.03.2015г.“; участие в работна среща
на тема: Проблеми в правоприлагането на ЗАНН и издаване на
наказателни постановления по ЗДвП, ДОПК, материалните
данъчни закони и Закона за митниците. Административни актове по
ЗСПЗЗ. Практически проблеми и аспекти на работа” организиран
от Административен съд В.Търново като лектор.
Зам. председателят Д. Костова е взела участие в работна
среща на тема „Проблеми в правоприлагането на ЗАНН и издаване
на наказателни постановления по ЗДвП, ДОПК, материалните
данъчни закони и Закона за митниците. Административни актове по
ЗСПЗЗ. Практически проблеми и аспекти на работа”, организиран
от Административен съд В.Търново като лектор; участие в работно
посещение за обмяна на опит и обучение в Главен
административен съд в гр. Кобленц, Германия, във връзка с
подписано споразумение за юридическо сътрудничество в
областта на административното право, подписано между
Административен съд-В.Търново и Главен административен съд –
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Кобленц и участие в регионален семинар на тема: Съдебни
производства по Изборния кодекс. Място на провеждане с.Чифлик,
в периода 08.10-09.10.2015г. Организатори Административен съдВ.Търново и Административен съд-Ловеч.
Съдия М. Микова е взела участие в семинар на тема:
„Съдебен контрол върху решенията на НЕЛК /ТЕЛК/.
Административни спорове” организиран от Национален институт на
правосъдието; участие в семинар на тема: „Системното място на
ЕКПЧ в българската правна рамка. Задължение за предоставяне
на вътрешноправни средства за защита. Прилагане на съдебната
практика на ЕСПЧ в ежедневната практика на националните
съдилища в гражданското и административното производство” по
проект на НИП „Повишаване капацитета на съдебната система и
обучение по европейската конвенция за защита правата на човека
и основните свободи в НИП”; участие в обучение на тема: Обща
селскостопанска политика на ЕС: регламенти във връзка с
финансовото
субсидиране,
националното
законодателство.
Практика“, организиран от НИП; участие в информационен
семинар за представяне на Комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014г.-2020г., приета от ВСС с решение по
протокол №10/05.03.2015г.; участие в еднодневно обучение на
тема: „Счетоводни и правни проблеми в производството по
несъстоятелност и свързаните с него производства”. Организатор
НИП, по проект „Повишаване на текущата квалификация в
областта на гражданското и търговското право” и участие в
дистанционно обучение „Антидискриминация”, към НИП.
Съдия Р. Пеева е взела участие в семинар на тема: „Съдебен
контрол върху решенията на НЕЛК /ТЕЛК/. Административни
спорове”, организиран от Национален институт на правосъдието и
участие в обучение на тема: „Обща селскостопанска политика на
ЕС: регламенти във връзка с финансовото субсидиране,
националното законодателство. Практика“ организиран от НИП.
Съдия М. Данаилова е взела участие в специализирано
обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на
комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета
на комисиите, по професионална етика в органите на съдебната
власт. 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“; участие в информационен семинар за
представяне на Комуникационната стратегия на съдебната власт
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2014г.-2020г., приета от ВСС с решение по протокол
№10/05.03.2015г.; участие в работно посещение за обмяна на опит
и обучение в Главен административен съд в гр. Кобленц,
Германия, във връзка с подписано споразумение за юридическо
сътрудничество в областта на административното право,
подписано между Административен съд-В.Търново и Главен
административен съд – Кобленц; участие в обучение на тема
Европейско данъчно право. Организатор НИП – по проект
„Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение
без граници” с място на провеждане гр.Трир, Германия; участие в
регионален семинар на тема: Съдебни производства по Изборния
кодекс“ и участие в специализирано обучение за съдии и
прокурори по прилагането на конкурентното право на ЕС.
Съдия Е. Банев е взел участие в информационен семинар за
представяне на Комуникационната стратегия на съдебната власт
2014г.-2020г., приета от ВСС с решение по протокол
№10/05.03.2015г. и участие в работно посещение за обмяна на
опит и обучение в Главен административен съд в гр. Кобленц,
Германия, във връзка с подписано споразумение за юридическо
сътрудничество в областта на административното право,
подписано между Административен съд-В.Търново и Главен
административен съд – Кобленц.
Съдия Р. Буюклиев е взел участие в работна среща на тема:
„Проблеми в правоприлагането на ЗАНН и издаване на
наказателни постановления по ЗДвП, ДОПК, материалните
данъчни закони и Закона за митниците. Административни актове по
ЗСПЗЗ. Практически проблеми и аспекти на работа” организирана
от Административен съд В.Търново като лектор и участие в
регионален семинар на тема: „Съдебни производства по Изборния
кодекс“.
Съдия К. Калчев е взел участие в семинар на тема
„Задължителна текуща квалификация на административни съдии
при повишаването им в длъжност- Административен процес.”
Организиран от Национален институт на правосъдието; участие в
информационен семинар за представяне на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014г.-2020г., приета от ВСС с
решение по протокол №10/05.03.2015г.; участие в работна среща
на тема: Проблеми в правоприлагането на ЗАНН и издаване на
наказателни постановления по ЗДвП, ДОПК, материалните
данъчни закони и Закона за митниците. Административни актове по
ЗСПЗЗ. Практически проблеми и аспекти на работа.”; участие
в
обучение
„Задължителна
текуща
квалификация
на
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административни съдии при повишаването им в длъжност „Административно право” в НИП и участие в регионален семинар
на тема: „Съдебни производства по Изборния кодекс“.
Посоченото показва, че независимо от високата натовареност
на съда, магистратите са положили усилия за повишаване на
своята професионална квалификация, като всички са участвали в
повече от един брой обучения, семинари и дискусии, свързани с
различна проблематика.
През 2015г. 9 съдебни служители от АСВТ са участвали в
обучения под различна форма, като някои от тях са взели участие
в 4 обучения. Това показва, че въпреки обема на работата
съдебните служители от АСВТ са проявили усърдие и висок
стремеж към повишаване на своята професионална квалификация.
Мероприятия
по
сътрудничество и обмен:

линия

на

международното

Въз основа на договора за съвместно партньорство и
взаимопоощ, сключен между Административен съд – В. Търново и
Главният административен съд на федерална провинция Райланд
Пфалц в гр. Кобленц – ФРГ, се проведе работно посещение за
обмяна на опит и обучение за времето от 15.06.2015г. до
19.06.2015г. в гр. Кобленц. В това посещение от наша страна
участие взеха съдиите Георги Чемширов, Диана Костова, Мария
Данаилова и Евтим Банев.
От наша страна презентации на тема „Предоставяне на
убежище и статут на бежанци в Р България“, като по тази тема
доклад представи председателят Г. Чемширов. По темата „Режим
на влизане и пребиваване в Р България на чужденци“ доклад
изнесе съдията Е. Банев, темата „Нарушения по ЗДвП, електронен
фиш, практика на административните съдилища и тълкувателна
практика на ВАС“ представи зам. председателя Д. Костова, а
темата „Законодателство в Р България в областта на опазване на
околната среда“ беше презентирана от съдия М. Данаилова.
От страна на домакините презентазция на дело с предмет
устройство на територията беше извършена от проф. д-р Юрген
Хелд, председател на съдебен състав, като беше посетено и
съдебно заседание по делото. С правната уредба по ЗДвП в
провинция Рейнланд-Пфалц и ФРГ ни запознаха съдиите г-жа
Дагмар Вюнш и д-р Андреас Хамер. По темата „Законодателство
във ФРГ в областта на околната среда“ доклад изнесе д-р А.
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Хамер, а темите „Инстанционен ред и процедури по обжалване в
германския административен процес“ ни бяха представени от г-н
Клаус-Ахим Бониковски, съдия в ГАС и „Съдебното заседание в
германския административен процес“ от съдията в ГАС г-жа Д.
Вюнш. Българската група имаше среща и с г-н Георг Шмид,
председател на Административния съд в гр. Трир, като присъства
на съдебно заседание на АС – Трир по проблеми на устройството
на територията, което беше председателствано от съдията Уве
Гьорен и на друго съдебно заседание с предмет даване на закрила
на бежанци, водено от съдията г-н Хериберт Крьогер. Делегацията
имаше посещение в Академията по Европейско право, където се
проведе среща с нейния директор г-н Волфганг Хойзел.
В края на срещата участниците в нея се обединиха около
становище за изключителната полезност на тези работни
посещения. Стана ясно, че има и други теми, които представляват
интерес и за българските, и за германските магистрати.
Набелязаха се теми, по които да бъдат проведени следващи
работни срещи.
Беше договорено работните срещи да продължат, като
следващ домакин на такова работно посещение ще бъде АСВТ.
Ще продължат обсъжданията на тези от взаимен интерес, като е
възможно и да се договори нов формат на срещите. Считам, че
такива срещи допринасят за издигането на авторитета на
българските съдилища сред европейските партньори, като
уважението на колегите към нашата работа е заслужено признание
за труда на българските съдии. Счита също така за важно да се
посочи, че независимо от продължаващите критики и реформи в
съдебната система, които съпътстват нашето ежедневие, колегите
ни съдии от водещи европейски страни партньори проявяват
разбиране, уважение към нашите знания и работа и ни подкрепят в
усилията, които полагаме.
В заключение следва да се подчертае, че въпреки
неприемливите материални условия за работа и значителното
натоварване, от статистическите данни, както и отзивите на
гражданите, процесуалните им представители и администрацията
категорично показват, че резултатите от работата на съда като
цяло са много добри. Ние знаем цената на постигнатото и
усилията, които то костваше на всички нас. За тази усилия,
свързани с нашата дейност няма друг измерител, освен
удовлетворението от добре свършената работа.
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За това за пореден път дължа да изкажа благодарност на
всички колеги съдии и на съдебните служители и да им пожелая
още по-успешна следваща година.
10.02.2016г.
Георги Чемширов
Председател на
Административен съд – В. Търново
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