АДМИ НИС ТРА ТИ ВЕН СЪ Д
гр. Велико Търново

Отчетен доклад
за работата на
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
през 2010година
Дейността на Административен съд-Велико Търново и през 2010г. бе
насочена към утвърждаване върховенството на закона, на стабилен правов
ред, осъществяване на качествено, бързо и прозрачно правосъдие и не на
последно място потвърждаване на нуждата от създаването на
специализирани административни съдилища. Намираме, че с цялостната
си работа през 2010г. успяхме да реализираме основните цели, които си
поставяме от самото си създаване през 2007г.,а именно: защитата на
правата и интересите на гражданите, организациите и държавата,
осигуряване на равен достъп до правосъдие, повишаване доверието на
обществото в съдебната система. Днес, когато се обръщаме назад, с
гордост можем да кажем, че нашата работа през изминалата година е
онова, което опровергава критиците ни и което показва, че независимо от
лошите условия на работа, магистратите и съдебните служители в
Административен съд - Велико Търново отговаря на изискванията на
европейските стандарти за достъп и откритост на правосъдието, че в
административния съд всеки може да получи ефективна и бърза съдебна
защита на най-масовите правоотношения - правоотношенията между
държавата и гражданите.
І.Кадрова обезпеченост
Съгласно щатното разписание на Административен съд-Велико
Търново, утвърдено още при създаването му в съда следва да работят 10
магистрати - 8 административни съдии и 2 младши съдии. Реално от
създаването на Административен съд-Велико Търново в него работят 8
административни съдии, встъпили в длъжност на 15.02.2007г., след
спечелен конкурс. През 2010г. съдът работи при запълнен щат, като
действително отработените човекомесеци възлизат на 96 човекомесеца.
През 2010г. с Решение на ВСС по Протокол№2 /01.07.2010г. бе извършена
промяна в щатното разписание на съда за щатните бройки за магистрати,
като бяха закрити двата свободни щата за младши съдии. По предложение
на административния ръководител на съда с Решение № 30 от Протокол №
30/28.07.2011г. е увеличена щатната численост на съдебните служители,
като бяха разкрити две щатни бройки за съдебни помощници. След

проведен конкурс през месец ноември 2010г. на работа на длъжност
съдебни помощници са назначени Стела Тошкова и Валери Събев. Без
отговор от ВСС остана направеното искане в началото на 2010г. за
увеличаване щата за магистрати на Административен съд-Велико Търново
с 1 щатна бройка ”Съдия в административен съд” за сметка на незает такъв
щат в Административен съд - Добрич. Отговорът, който бе получен
неофициално, че тъй като предстои изготвяне на ново щатно разписание на
всички административни съдилища с оглед действителната им
натовареност, едва след приключване на тази процедура ще бъде взето
решение дали определения щат за магистрати в Административен съдВелико Търново-8магистрати е достатъчен,съобразен с натовареността на
съда, с фактическата и правна сложност на разглежданите дела.
През отчетния период в Административен съд - Велико Търново са
работили всичките осем съдии, като юридическият им стаж на съдиите
към 31.12.2010 г. е както следва:
Марияна Лазарова – 1състав - общ юридически стаж 17г. 10м. 8д., от които
съдийски стаж - 17г. и 10м. .
Заместник-председател Йорданка Маринова - четвърти състав - общ
юридически стаж - 10г. 07м. 21д., от който съдийски стаж - 3г. ,10 месеца и
16 дни;
Съдия Георги Чемширов-втори състав - общ юридически стаж 12г. 06м.
19д., от който съдийски стаж - 03г.,10месеца и 16 дни;
Съдия Евтим Банев- трети състав - общ юридически стаж 14г. 02м.
29д., от който съдийски стаж - 3г. ,10месеца и 16 дни;
Съдия Мария Данаилова-пети състав-общ юридически стаж 12г. 10м. 16д.,
от който съдийски стаж - 04г., 11 м. и 0 дни;
Съдия Росен Буюклиев-шести състав - общ юридически стаж 9г. 06м. 0д.,
от който съдийски стаж -3г. ,10месеца и 16 дни;
Съдия Румяна Пеева-седми състав- общ юридически стаж -33г.,4м. ,0дни ,
от които съдийски стаж - 3г. ,10месеца и 16 дни;
Съдия Стефан Стефанов-осми състав-общ юридически стаж-14г.,3м.,
5дни,от които съдийски стаж 3г. ,10месеца и 16 дни;
През 2010г. с Решение по Протокол №34/23.09.2010г. са повишени в
ранг „Съдия в Апелативен съд„ съдия Румяна Пеева и съдия Георги
Чемширов.
Фактически незапълнен е щата на съда за съдебни служители. По
първоначалното щатно разписание на съда в него следва да работят
32служители. След извършени промени в щата на съда в частта за съдебни
служители- с Решение по Протокол № 21/03.06.2010г. на ВСС е намалена
щатната численост на съда с две щатни бройки за съдебни служители. С
оглед извършената трансформация на щатните бройки - закриване на 2
щатни бройки и разкриване на 2 щатни бройки за съдебни помощнициреално щата за съдебни служители остана непроменен. Действително
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заетите щатни бройки за съдебни служители към 01.01.2011г. е 22
служители. Следователно към 01.01.2011г. 10 щата за съдебни служители
в това число длъжността „Съдебен администратор, управител сгради,
съдебен секретар - 2бр., съдебен деловодител - 1бр., деловодител
класифицирана информация - 1бр., съдебен архивар - 1бр., съдебен
статистик - 1бр., Куриер - прислужник - 1бр, пазач, той и работник по
поддръжката - 1бр. Причината за незаемане на свободните щатни бройки
е основно липсата на помещения, в които да бъдат обособени работни
места. На следващо място изключително трудно администрацията на ВСС
дава съгласие за назначаване на служители на незаетите щатни бройки
поради липса на достатъчен финансов ресурс за осигуряване на средства за
работна заплата. Ръководството на съда прави необходимото да иска да
бъде запълнен щата и да бъдат назначени съдебни служители на
свободните щатни бройки, но до този момент среща категоричен отказ от
ВСС. Нещо повече поради необходимостта през годината да бъдат
освободени съдебни служители, назначени със срок на изпитване и на
тяхно място да бъдат назначени нови такива - дори при тази ситуация,
когато фактически не се извършва промяна в заетите щатни бройки- се
наложи два пъти да се иска съгласие на ВСС за провеждане на конкурс за
заемане на тези фактически нови незаети щатни бройки. Невъзможността
да бъде запълнен изцяло щата на съда налага всеки служител в
Административен съд-Велико Търново да познава работата, характерна за
друга длъжност, а на част от служителите изрично е възложено с
допълнително споразумение да изпълняват функции на служителите,
чиито щатни длъжности не са заети. Досегашният опит показва,че тази
политика на съда е изключително успешна и макар да не са заети щатните
бройки за съдебен архивар, за съдебен статистик, за съдебен
администратор трудовите функции на тези длъжности се изпълняват
изцяло и много успешно от служителите ,на които те са възложени като
допълнителни служебни задължения. Считам обаче, че е необходимо да се
положат още усилия в тази насока, така че при необходимост и особено
през съдебната ваканция съдебните секретари да могат да работят в
деловодството или на регистратура, както и обратното - съдебен
деловодител да влезе в съдебна зала.
Извън това трудна задача се оказа обезпечаването на съда със
съдебни секретари, които да изпълняват качествено и в срок специфичните
си функции. Оказа се, че твърде малко хора притежават специфичните
умения за работа в съдебна зала - умение за концентрация, добра слухова
памет, минимална правна грамотност. Факт е,че в момента тече поредният
конкурс за съдебен секретар, тъй като последният спечелил такъв конкурс
Милена Пенчева предпочете да работи в Окръжен съд-Велико Търново.
Независимо от трудностите, работещите в момента съдебни секретари
полагат изключителни усилия за да спазват добрата традиция, създадена в
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Административен съд - Велико Търново съдебният протокол да бъде
издаден още в деня на съдебното заседание. Често и през 2010г.
получавахме похвали от страни и адвокати за любезното, коректно и бързо
обслужване в деловодството, както и за това,че преписи от съдебните
протоколи могат да бъдат получени още същия ден, в който е било
съдебното заседание. Бързината и качеството на обслужване в този съд са
на изключително ниво като тази оценка не е моя в качеството ми на
административен ръководител на съда, а на всички хора, които служебно
посещават Административен съд - Велико Търново. И през 2010г. въпреки
лошите битови условия и при непълна кадрова обезпеченост със съдебни
служители Административен съд - Велико Търново успя да наложи
европейски стандарти в начина на обслужване на гражданите - и по
отношение на даване на справки, и по отношение на издаване на съдебни
удостоверения, и по отношение изключителната бързина за изготвяне на
съдебни протоколи след края на съдебното заседание, и по отношение
обслужване при непрекъснато работно време.
ІІ. Движение на делата
1. Брой на постъпилите дела
През 2010г. в съда са постъпили 1103 първоинстанционни дела или с
98 дела повече от 2009г. и с 68 дела повече спрямо 2008г. Касационните
дела постъпили за разглеждане в Административен съд - Велико Търново
през 2010г. са 305 или с 4 дела по-малко от 2009г., и със 110 касационни
дела по малко спрямо 2008г. Налице е тенденция за намаляване на
касационните дела, постъпващи за разглеждане в Административен съдВелико Търново, която ние си обяснява с намалелия като цяло брои на
административно-наказателни дела в районните съдилища и изобщо в
намаления броя на наложени административни наказания от контролните
органи.

Отчетен доклад за работата на Административен съд-Велико Търново през 2010г.,стр. 4 от 16

Общо дела за разглеждане постъпили през 2010г.-1408, като заедно с
останалите несвършени от 2009г., общият брой на делата за разглеждане
в Административен съд - Велико Търново са 1763дела.
Съпоставката на новообразуваните първоинстанционни дела през
2007г.,2008 и 2009г. и 2010г. сочи една постоянна цифра на образуваните
първоинстанционни дела над 1000 дела годишно. Налице е спад в
постъпилите касационни дела през 2010г., който можем да обясним с
увеличаване на нарасналите възможности за налагане на административно
наказание за извършено административно нарушение, което не подлежи на
съдебен контрол от една страна, а от друга може би на по-малко
извършваните административни нарушения изобщо. Запазва се
тенденцията за значителна натовареност на съдиите от Административен
съд-Велико Търново. Средно месечното действително постъпление на дела
за разглеждане от 1 магистрат през 2010г. при 12 отработени месеца в
Административен съд - Велико Търново е 18,36 дела. Фактически през
2010г. няма разлика в действителната и натовареността по щат в съда, тъй
като през годината съдът е работил със пълен щат магистрати. По този
показател средномесечно брой дела за разглеждане на 1 съдия в
Административен съд - Велико Търново се наблюдава една устойчивост на
броя дела постъпващи за разглеждане на 1 магистрат месечно за 2008г.,
2009г. и 2010г. - 19,05 дела месечно постъпление на 1 съдия дела за
разглеждане. Това което не бива да се забравя, че повече от половината
дела, разглеждани от Административен съд - Велико Търново са данъчни,
които дела са изключително обемни, със фактическа и правна сложност.
Тази натовареност на магистратите от Административен съд - Велико
Търново се доближава до най-високата за административните съдилища в
страната.
Когато трябва да анализираме постъпилите дела по материя се
забелязва следната характерна особеност на делата, образувани в
Административен съд - Велико Търново - над една трета от
новопостъпилите дела са данъчни дела, на второ място се подреждат
частните административни дела, следвани от делата, образувани в шифър
900 - други административни дела – 155 дела и тези по ЗУТ и ЗКИР – 75
дела. Отново е налице увеличение на новообразуваните данъчни дела през
2010г - 400 новообразувани данъчни дела, срещу 325 дела през 2009г. и
281 дела за 2008г. Забелязва се леко намаление на новообразуваните дела
по ЗУТ и ЗКИР. Налице е сериозно нарастване на новообразуваните дела
по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социално подпомагане
спрямо 2009г., като през 2010г. са образувани 62 дела, срещу 49 такива
дела през 2009г. и 52 дела през 2008г. Практически непроменен е броя на
новообразуваните дела по Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди - 20дела през 2010г. и по 21 такива дела през 2009г. и
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2008г. Леко е нараснал броя на новообразуваните дела по ЗМВР, ЗДСл-16
дела през 2010г., 11 дела-през 2009г, 9 дела - през 2008г.От свършените
дела по материя отново най-много са свършените дела по ДОПК и ЗМ 567 дела, следвани от делата по ЗУТ и ЗКИР - 117дела, 78 дела по КСО И
ЗСП, 194- други административни дела.
Анализът на новообразувани през 2010г. касационни дела по материя
ни дава основание да считаме, че най-често оспорваните решения на
първоинстанционните съдилища са за наказателни постановления по
ЗДвП, следвани от Закона за митниците, ЗАДС,както и по КТ. Ако можем
да направим един анализ за това на кой районен съд най - често се
атакуват решения, постановени по НАХД пред Административен съдВ.Търново може да се каже че най-често това са актове, постановени от
Районен съд-Велико Търново, Районен съд-Свищов.
2.Разглеждане на делата
През 2010 година в Административен съд-Велико Търново са
разгледани общо 1763 дела или с 20 дела повече спрямо предходната
година. Средномесечно 1 съдия е разгледал 18,36 дела.

В съда е създадена добра организация за своевременното насрочване и
разглеждане на делата, като всеки съдия има по 1 заседателен ден
седмично, в който разглежда дела като първа инстанция, а в петък се
разглеждат касационните дела. Най-много дела средномесечно е
разглеждал съдия Банев - 20,25 дела, следван от съдия Стефанов - 19,83
дела и съдия Буюклиев-19,17 дела.
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Утвърдена традиция в Административен съд - Велико Търново е делата да
се отлагат за един кратък период от време,а касационните дела да се
решават в едно заседание. В редките случаи,когато следващо съдебно
заседание е насрочено за по-дълъг период от време-това е наложено от
необходимостта да бъде дадена възможност на вещото лице, да изготви
своевременно експертизата или когато има лица за призоваване от много
други населени места и от София. По изключение се отлагат делата заради
невъзможност на адвокат да се яви, тъй като е ангажиран в друг съд по
друго дело. Това обстоятелство се дължи и на съществуващата правна
уредба,изискваща ангажиране на доказателства, че е невъзможно в съдебно
заседание да се яви както жалбоподателя, така и неговия пълномощник.
3.Брой свършени дела
През изминалия отчетен период съдиите от Административен съдВелико Търново са свършили 1380 дела, от които 1084 административни
дела като първа инстанция и 296 касационни дела или общо 8 дела помалко свършени 2009г. и 92 повече спрямо 2008г. Всеки административен
съдия през 2010г. е свършил реално по 14,38 дела или с 0,16 дело помалко спрямо 2009г. и с 1 дело по-малко през 2008г. намаленият общ
брой на свършени дела се дължи на невъзможността актовете по всички
дела, обявени за решаване през месец декември да бъда своевременно
изготвени в рамките на месеца, както и на значителния брой касационни
дела постъпили през месец декември.
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4. Брой на висящите дела в края на отчетния период
В началото на отчетния период са останали несвършени 328
първоинстанционни дела и 27 касационни дела или общо 355 висящи дела
в края на 2009г. Административен съд-Велико Търново приключва 2010г.
с несвършени дела: 36 касационни дела и 347 първоинстанционни или
общо несвръшени 383 дела или 28 дела повече несвършени в края на
отчетния период спрямо 2009г.

Наблюдава се сериозно увеличение на несвършените данъчни дела.
Докато в началото на 2010г. останалите несвършени данъчни дела спрямо
предходната година е 167 дела,то в края на 2010г. несвършените в края на
отчетния период данъчни дела вече са 209. Налице е увеличение и на броя
на несвършените дела по КСО и ЗСП - 21дела в края на 2010г. срещу 16
такива в края на 2009г. Дори и при касационните дела броя на
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несвършените в края на отчетния период е по-висок от тези останали
несвършени в края на 2009г. Причините за завишената висящност в края
на отчетния период според нас се дължи на значителния брои
новообразувани дела в края на отчетния период, както и на
невъзможността да бъдат изготвени съдебни актове по всички дела
обявени за решаване през месец декември. Считаме за свой значим успех
през изминалата 2010г. повишения процент на дела, свършени в
3месечен срок-70,65% от всички разгледани през 2010г. дела са
приключени в тримесечен срок. Налице е увеличение на свършените в 3месечен срок спрямо предходната година с повече от 5%. Изключително
висок е резултатът на Административен съд - Велико Търново за дела
приключили в 1 месечен срок от образуването им - 45% от всички дела
за разглеждане през 2010г. 99,3 процента от свършените касационни
дела в Административен съд-Велико Търново са приключили в
същия тримесечен срок. Държа да отбележа, че е налице съкращаване
сроковете и при решаване на данъчните дела. През 2010г. 32,4% от
данъчните дела са приключени в 3-месечен срок от образуването им.
Налице е увеличение на свършените данъчни дела в 3месечен срок с 5%
спрямо свършените в 3 месечен срок данъчни дела през 2009г.
5.Средна продължителност на разглеждане на делата
Още от започване на своята дейност Административен съд-Велико
Търново си постави амбициозната задача да спазва всички установени
срокове за насрочване на делата и това да става в 2месечния срок, посочен
в чл.157, ал.1 АПК, а делата да приключват в разумни срокове. В
тримесечния срок през 2010г. са приключили 71% от всички
свършени дела. От свършените в срок до 3 месеца 45 % са свършени в
едномесечен срок. Налице е подобряване на показателя свършени дела в 3
месечния срок спрямо 2009г.,когато този процент е бил 65% и малко послаб резултат спрямо 2008г., когато 75% от делата са свършени в
тримесечен срок. В подкрепа на извода,че делата в Административен съдВелико Търново се разглеждат изключително бързо е и факта, че към
01.01.2011г. има само 2 несвършени дела /адм.д.№473/2007г., адм.д.
№505/ 2007г./, образувани през 2007г и 1 дело -адм.д. №885/2008г.,
образувано през 2008г., като и трите са спрени и чакат да приключи
производството по друго обуславящо дело. Изводът, който може да бъде
направен при анализ на показателя свършени дела в тримесечен срок за
последните три години е, че около 70% от делата в Административен съдВелико Търново успяват да приключат в тримесечен срок. Образуваните
административни дела приключват в рамките на 1 година. Считаме,че
този резултат на свършените дела в 3 месечен срок е възможно най-
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добрия с оглед фактическата и правна сложност на делата разглеждани от
административните съдилища.
С оглед задължителните указания за минимално съдържание на
отчетния доклад следва да бъде представена работата на всеки съдия през
отчетния период. В изпълнение на тези указания следва да посочим колко
дела е разгледал всеки един от съдиите от Административен съд-Велико
Търново, колко дела е свършил,изготвял ли е в срок съдебните актове по
обявените за решаване дела. През 2010година :
- съдия Лазарова е разгледала 171 първоинстанционни дела/ от тях 154
новопостъпили и 17 висящи от предходен отчете период и 40касационни
дела/ 38 новопостъпили през 2010г. и 2 висящи от 2009г./ или общо 211
възложени дела и е свършила 141 дела като първа инстанция и 37
касационни дела или общо свършени през 2010година-178 дела средномесечно свършени 14,83 дела. Съдия Лазарова като
административен ръководител на съда получава малко - по-малко дела на
доклад.
- съдия Чемширов е разгледал 170 първоинстанционни дела и 43
касационни дела и е свършил 135 дела като първа инстанция и 38 дела
като касационна инстанция или общо свършени 173 дела-средномесечно
свършени 14,42 дела;
- съдия Банев е разгледал 198 първоинстанционни дела и 45
касационни дела и е свършил 156 първоинстанционни дела и 39
касационни дела или общо свършени 195 дела - средномесечно
свършени 16,25 дела/;
- съдия Маринова е разгледала 174 първоинстанционни дела и 38
касационни дела и е свършила 132 дела като първа инстанция и 33 дела
като касационна инстанция или общо свършени през 2010година 165
дела -средномесечно свършени 13,75 дела;
- съдия Данаилова е разгледала 166 дела като първа инстанция и 42
касационни дела и е свършила 134 първоинстанционни дела и 38
касационни дела или общо свършени дела 172 дела-средномесечно
свършени 14,33 дела;
- съдия Буюклиев е разгледал 186 първоинстанционни дела и 44
касационни дела и е приключил през 2010година 144 дела като първа
инстанция и 37 касационни дела или свършени за 2010година 181 деласредномесечно свършени 15,08 дела;
- съдия Пеева е разгледала 169 дела като първа инстанция и 39 дела
като касационна инстанция и е свършила 128 първоинстанционни дела и
36 касационни дела или общо свършени 176 дела-средномесечно
свършени 13,67 дела;
- съдия Стефанов е разгледал 197 първоинстанционни дела и 41
касационни дела и е приключил през 2010 година 114 първоинстанционни
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дела и 38 касационни дела или общо свършени 156 дела-средномесечно
свършени 12,67 дела;

Една от добрите традиции, които се създадоха за 4 години от
съществуването на Административен съд - Велико Търново е съдебните
актове по обявените за решаване дела да се изготвят в законоустановения
1 месечен срок от датата на последното заседание. Този срок стриктно се
спазва при постановяване на съдебни решения по касационни дела. Често
съдебният състав се произнася веднага след съдебното заседание,а
съдебното решение се изготвя в срок до 10 дни след заседанието. Почти
всички съдии изготвят актовете по делата, обявени за решаване в
посочения срок. Изключение от това правило правят делата по ДОПК.
Именно там са делата, в които съдията - докладчик не винаги успява да се
произнесе в 1 месечен срок от датата на обявяване на делото за решаване.
Известно забавяне при изготвяне на съдебните актове в срок през 2010
година има съдия Стефанов.
6.Качество на постановените съдебни актове
През 2010 година са обжалвани 460 акта, постановени от
Административен съд - Велико Търново, от всичко подлежащи на контрол
от Върховен административен съд 758 съдебни решения. Следователно
около 61% от съдебните актове, постановени от съдиите от
Административен съд - Велико Търново и подлежащи на обжалване, са
обжалвани пред Върховния административен съд. Следва да се отбележи
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нарастването на обжалваните пред ВАС съдебни актове,постановени от
Административен съд - Велико Търново спрямо 2009г, когато са
обжалвани и протестирани 437 съдебни решения на магистратите от
Административен съд - Велико Търново пред ВАС.

В края на отчетния период резултатите от обжалваните през 2010г.
съдебни актове, постановени от съдиите в Административен съд-Велико
Търново и върнати до края на отчетния период общо 392 дела е както
следва:296 потвърдени съдебни акт,37 изменени и 59 отменени.
Изключително добър атестат за работата на съдиите и качеството на
постановените от тях съдебни актове е обстоятелството, че 72% от
обжалваните актове са потвърдени от Върховен административен
съд..
Внимателният анализ на обжалваните и върнатите дела през
2010година показва, че магистратите от Административен съд - Велико
Търново постановяват обосновани и законосъобразни актове по данъчни
дела. Както вече бе посочено по-горе този тип дела с изключителна
фактическа и правна сложност, изискват задълбочени познания по
специфични материи, внимателен анализ на доказателствата, прецизно
определяне на приложимото към конкретния казус материално право,
поради честите изменения на правната уредба. 63% от постановените от
съдиите от АС-В. Търново съдебни актове по данъчни дела са
потвърдени от Върховния административен съд. Можем да се похвалим
и с изключително добри резултати относно качеството на постановените
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съдебни актове и по дела по ЗКИР и ЗУТ-89% потвърдени съдебни актове.
Потвърдени са всички актове на съдиите,постановени по дела по
ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ. Оставени в сила като правилни са и съдебните
актове, постановени от магистратите от Административен съдВелико Търново по дела по ЗДСл и ЗМВР. Анализът на изменените и
отменените съдебни актове, постановени от съдиите от Административен
съд - Велико Търново налага извода, че магистратите се нуждаят от
обучение относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС, ЗКПО, ДОПК,
както и от обучение относно спорни проблеми по прилагането на КСО и
ЗСП. Предприети са мерки от страна на ръководството магистратите да
посетят такова обучение организирано от НИП през 2010г., както и да
вземат участие в организираните регионални обучения.
ІІІ Сграден фонд и техническа обезпеченост
1.Сграда,оборудване,проблеми
Основен и неразрешен проблем за Административен съд-Велико
Търново и през 2010година остава осигуряването на подходяща
сграда. По отношение на съдебните зали нещата могат и да изглеждат за
някого нормално. Административен съд-Велико Търново разполага с 2
съдебни зали, които позволяват осигуряване на заседателен ден на всеки
съдия веднъж седмично като първоинстанционен и 1 седмично като
касационен състав. С наличието на 2 съдебни зали обаче се изчерпват
нормалните условия за работа,които съществуват тук.И през 2010г.
съдиите продължават да работят по 2 и по трима в един кабинет от 12кв.
м. За огромно мое съжаление най-вероятно и през 2011 година няма да
има промяна в условията за работа на магистратите. Успяхме, да убедим
ВСС, че е наложително да бъде изпълнено предписание относно
монтиране на пожароизвестителни датчици, както и да подменим
дограмата на помещенията, ползвани от съда. Предприеха се и действия
за оборудване на помещение за архив. За съжаление не успяхме да
подобрим условията в деловодството. И сега може да види как адвокати
чакат техен колега да приключи проучването на делото в коридора, за да
може да влезе в деловодството и да седне на някои от двата стола. Опитът
ни през 2010г. да убедим Министерство на правосъдието, че се налага да
бъдат предприети спешни и адекватни действия за осигуряване на
нормални условия за работа останаха без успех. Председателят на съда,
заедно с административния секретар и системния администратор,
изготвиха няколко предложения до Министъра на правосъдието относно
възможностите най-после Административен съд - Велико Търново да
бъде обезпечен с подходяща сграда. Проведе се и среща между министър
Попова и административния ръководител на съда. Обещано бе съдействие
и бе поискана допълнителна информация относно съществуващите
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възможности в гр.Велико Търново за обезпечаване с подходяща сграда,
но липсва краен резултат. Ще продължавам да обяснявам там където е
нужно, че Административен съд-Велико Търново наистина се нуждае от
подходяща сграда и че сегашните 249,64кв., на които е разположен съда
са крайно недостатъчни, за да може той нормално да функционира.
Надявам се да бъда чута и да бъдат приети реални мерки за решаване на
този най-важен за нас проблем и бъдат осигурени необходимите и
отговарящи на нуждите на съда помещения.
2.Техническо оборудване
Още през 2008 година Административен съд - Велико Търново успя
да обзаведе всички работни места с компютърни системи и мрежови
принтери. В сградата на съда са монтирани и работят 2 големи дисплея,
показващи графика на делата. С помощта на копирните машини се
сканират всички документи по делата и се прикачват като прикрепени
файлове към делата т.е прави се електронна папка на всяко дело и по всяко
време може да се направи справка за делата без необходимост това да
става от хартиения носител.
Апис-Евро Право, Апис Регистър + има до всяко работно място, като
правно-информационните системи се актуализираха през 2010г.
ежеседмично. За разпределение на делата се използва софтуера,
предоставен от ВСС.
От края на 2010година в счетоводството на Административен съдВелико Търново се използва и единният счетоводен софтуер Конто, с
който работи ВСС. Инсталирана е и програмата за Вещите лица, като
практически същата не бе въведена в експлоатация.
С максимално облекчаване на работата от една страна и пестене на
време и средства на гражданите от друга страна през 2010г. получихме
достъп до електронната база данни Население, така че можем сами да
извършваме справки за адресите, на които страните да бъдат призовани, да
установяваме наследниците на междувременно починали страни. През
2010г. за времето от 15.06.2010г. от когато имаме достъп са направени
общо 18 такива справки.
Изградената 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 2010година има 38604 или с
над 10000 посещения повече спрямо предходната година.
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ІV.Предприети мерки за подобряване дейността на съдиитеорганизиране и повишаване на квалификацията на магистратите и
съдебните служители
Започването на работата на един нов съд предполага едни добре
обучени, знаещи и можещи магистрати и съдебни служители.
Продължихме добрата традиция и в началото на 2010 година съдът
отново изработи план за обучение на магистратите и съдебните
служители. Беше дадена възможност на всички съдии да вземат участие в
организираните регионални семинари. Административен съд - Велико
Търново също бе домакин на един такъв регионален семинар,
организиран съвестно с НИП през месец септември 2010г. на тема
„Административна и съдебна практика по ЗДДС. Митнически
задължения” в гр.Велико Търново. Тази нова форма на обучение, чрез
частично финансиране на обученията от страна на НИП, е изключително
полезна доколкото дава възможност на съдиите да получат своевременно
отговори на спорни въпроси, да уеднаквят практиката си със съдиите от
съседните административни съдилища. Считаме тази алтернативна форма
на обучение за изключително полезна и поради това, че с оглед
ограничения брой на местата за обучаеми в НИП не винаги е възможно
всички желаещи съдии да бъдат включени в исканото от тях обучение./
към отчетния доклад е приложена справка за участието на магистрати и
служители в различни обучения и семинари през 2010г./
Извън тези обучения,организирани от НИП и регионални такива,
съдиите от Административен съд - Велико Търново не пропускат
възможност на неформални срещи при Председателя на съда да обсъдят
спорни проблеми, всички да се запознаят с върнатите през изминалия
месец дела от Върховен административен съд. Добра практика в нашия
съд са и неформалните срещи с Адвокатска колегия - Велико Търново по
повод осигуряване нормални условия на адвокатите да се запознават с
делата, осигуряването на правна помощ,когато такава е поискана.
В подкрепа на твърденията ни, че в Административен съд-Велико
Търново работят знаещи и можещи магистрати и съдебни служители е
обстоятелството, че съдия Лазарова и съдебния секретар Даниела Стамова
са обучители към НИП и обучават останалите си колеги като им предават
опита и знанията си. Изключително постижение през изминалата година
на съдия от Административен съд - Велико Търново е завършването на
магистърска програма „Право на ЕС” в Юридическия факултет на
софийския университет от съдия Йорданка Маринова с Грамота на
ректора на Софийския университет за висок успех и активно участие в
програмата. Съдия Маринова участва активно и в програмата на НИП за
съдии - координатори.
През 2010г. продължихме работата си ПРСС/Програма за развитие
на съдебната система/, за да успеем да покрием критериите за съд-модел и
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да работим на изключително професионални ниво при обслужване на
гражданите и при осъществяване на пряката си работа по правораздаване.
Друг интересен аспект от работата ни е заниманията на съдиите със
студенти по право и публична администрация от Великотърновския
университет”Св.Св.Кирил и Методий”. Практиките, които тези студенти
провеждат в съдебните зали на Административен съд-Велико Търново,
според самите студенти,са изключително полезни.
V.Други проблеми в работата на съда
През 2010година приключи работа ни с австрийските експерти, по
проекта им за необходимостта от промени в съществуващия АПК.
Може би най-сериозното ни постижение през 2010г., извън пряката
ни съдебна работа, са станалите вече традиция работни срещи на съдии
от Административен съд - Велико Търново с магистрати от Главния
Административен съд на провинция Райнланд - Пфалц, Република
Германия в изпълнение на сключеното споразумение за сътрудничество.
През месец септември 2010г. в гр.Велико Търново бе проведена втората
среща между съдии от административните съдилища в провинция
Райнланд-Пфалц и съдии на Административен съд-Велико Търново. По
време на работната среща в гр.Велико Търново бяха обсъдени
изключително интересни касузи, запознахме се с практиката на
германските ни колеги в правоприлагането и в частност приложението на
европейското право. Първото посещение на четирима български
магистрати в Главния административен съд на провинция Райнланд
Пфалц в гр.Кобленц бе проведено в средата на март 2010г. Връщайки се
вкъщи най-полезните неща, от видяното по време на посещението ни в
Кобленц, приложихме в работата си.
Така видях аз, като ръководител на Административен съд-Велико
Търново работата ни през изминалата 2010г. Уверявам Ви че за
постигнатите добри резултати стоят изключителните усилия, както на
магистратите, така и на съдебните служители. Убедена съм, че
гражданите, които са имали възможността да се запознаят пряко и
непосредствено с работата ни ще бъдат единодушни в отличната си
оценка за това, което правим и за това, че в Административен съд-Велико
Търново ще получи правосъдие.
февруари 2010година
гр.В.Търново

Председател :/П/
/М.Лазарова /
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