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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

През годината в Административен съд - Шумен са работили 6 

съдии. 

В деловодството на съда през годината работиха 20 

служители, разпределени в обща /4/ и специализирана /16/ 

канцелария. Разпределението на служителите в деловодството на 

различните отделения на съда е  оптимално, като се има предвид 

общата задоволеност от кадри. 

  

1. Брой на работещите в административен съд съдии и 

младши съдия /незаета бройка /.  

 

Съгласно утвърденото от ВСС щатно разписание на 

административните съдилища в страната, за АС - Шумен бяха 

предвидени  общо 7 щатни бройки за съдии от които 6 - за 

административни съдии и 1 - за младши съдия.  

През годината в Административен съд – Шумен работиха  

шестима съдии, назначени след проведен конкурс, съгласно 

решение на ВСС по Протокол № 49 / 28.11.2006год. за съдиите 

Кремена Борисова, Росица Цветкова, Снежина Чолакова и Христинка 

Димитрова и по Протокол № 51 / 29.11.2006год. за съдите Татяна 

Димитрова и Маргарита Стергиовска. 

С решение на ВСС по Протокол № 54 / 20.12.2006год. за 

Административен ръководител - Председател на Административен 

съд - Шумен бе назначена съдия Кремена Борисова - Станчева. 

 След внесено предложение в Комисията по предложенията и 

атестирането при Висшия съдебен съвет и съгласно Решение на ВСС 

по Протокол № 23 от  04.07.2007 г.,  съдия Росица Цветкова бе 

преназначена от съдия в Заместник на Административния 

ръководител – Заместник председател на съда. 
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Поради непровеждане на конкурс за младши съдии в 

административните съдилища, предвидената по щат 1 бройка остана 

незаета до края на отчетния период. 

Съдиите от Административен съд - Шумен са високо 

квалифицирани юристи, с доказана през годините успешна 

професионална реализация. Съдия Росица Цветкова  в 

предшестващия АС период е работила като съдия в Районен съд - 

Шумен, съдиите Снежина Чолакова и Татяна Димитрова - като 

прокурори съответно в Окръжна прокуратура - Шумен и в Районна 

прокуратура - гр. Велики Преслав, а останалите двама - съдиите 

Христинка Димитрова и Маргарита Стергиовска - като 

юристконсулти на ТД на НАП - Шумен и на Областна Дирекция 

“Полиция” - Шумен. 

Съдия Кремена Борисова е с придобит ранг “Съдия ВКС и 

ВАС”, а съдиите Росица Цветкова, Татяна Димитрова и Снежина 

Чолакова - с ранг “Съдия АС”. 

Работещите в съда съдии бяха разпределени в шест еднолични 

състава, разглеждащи първоинстанционни административни дела и в 

два постоянни касационни тричленни състава, ангажирани с 

разглеждането на касационни административно - наказателни дела. 

Всеки от двата касационни състава бе ръководен съответно от 

Председателя и Зам. председателя на съда. На този етап от 

работата на съда сравнително малкият брой съдии не позволява 

обособяването на специализирани състави по материя.  

   

2. Брой на служителите.  

  

Административно - техническият персонал по щат се състои 

от двадесет и двама съдебни служители, от които един съдебен 

администратор, един административен секретар, един главен 

счетоводител, шест съдебни деловодителя, шест съдебни секретар 

- протоколисти, един архивар, двама призовкари, един шофьор,  
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един пазач, работник по поддръжката,  двама куриер - 

прислужника. 

Необезпечеността на Административен съд - Шумен със 

сграден фонд наложи стартиране дейността на съда от 

1.03.2007год. със силно редуциран числен състав от само 8 

съдебни служители. След проведен конкурс през месец февруари 

2007год. бяха назначени административен секретар, двама 

деловодители, двама секретар - протоколисти, един призовкар, 

един работник по поддръжка и един куриер - прислужник. В 

периода от 01.04.2007год. до 31.11.2007год. бяха назначени 

главен счетоводител , съдебен секретар - протоколист  и един 

призовкар. В резултат временното устройване на съда от началото 

на м. октомври 2007год.  на четвърти самостоятелен етаж от 

административна сграда, находяща се в гр. Шумен на ул.”Адам 

Мицкевич” №1 и след проведени конкурси, от 01.12.2007год. 

съставът на съдебната администрация в Шуменския административен 

съд бе попълнен изцяло, съобразно утвърденото щатно разписание, 

изключая предвидената 1 щатна бройка за “съдебен 

администратор”. За последния предстои провеждането на конкурс 

съобразно разпоредбите на новоприетия ЗСВ. 

В следствие направено от Председателя на съда предложение 

за увеличение на щата и съгласно Решение на ВСС по Протокол № 

30 / 26.09.2007год. бе отпусната 1 щатна бройка за “системен 

администратор”, считано от 01.01.2008год. 

Понастоящем  с оглед създаване на по-ефективни условия за 

работа, са създадени и функционират две деловодства - 

“административно” и “касационно – наказателно - 

административно”, специализирани в обслужването на граждани и 

ЮЛ съобразно видовете дела и организирани на принципа на 

екипност при работа със съдиите. Предстоящо е обособяването на 

екипи “съдия – секретар - протоколист”, които ще търпят промени 

на ротационен принцип. 
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Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки за 

съдебни служители.  

 3. Становище за промени в щата.  

На този етап считам, че щата на съдиите в Административен 

съд - Шумен е оптимален и не се налага промяна. Предвид 

спецификата на гледаните от административните съдилища дела и с 

оглед по-ограничените от тази гледна точка възможности за 

последваща реализация на младшите съдии в районните съдилища, 

считам за по-целесъобразно закриването на предвидената по щат 1 

бройка за младши съдия  и отпускането на  1 щатна бройка за 

съдия в АС, като по този начин ще се оптимизира и подпомогне 

дейността на съда посредством включването в състава му на 

магистрати  с по - солиден юридически опит. Нарастването 

постъпленията на делата, каквато тенденция е налице през 

последното тримесечие на отчетния период в сравнение с 

предходните два, както и предстоящите законодателни промени и 

по-специално тези, свързани с приемането на Административно - 

наказателния кодекс, в зависимост от приетия вариант  биха 

обосновали необходимостта от увеличение  броя на  съдиите за в 

бъдеще. 

Не така стои въпроса с щата за съдебните служители. 

Необходимо е увеличаването му с три щатни бройки, както следва: 

деловодител-регистратура, управител сгради и касиер. 

Необходимостта от увеличението се обосновава от следното: 

големият обем  на входяща и изходяща документация, прецизното и 

правилно разпределение на същата по съответните служби и съдии 

и осигуряването на адекватна и точна информация за движението 

на кореспонденцията налагат съсредоточаването на този обем от 

работа върху едно лице - регистратор, изрично натоварено с тези 

функции. По този начин ще се подобри процеса на работа в съда и 

ще се облегчи труда на административния секретар и останалите  

съдебни  деловодители,  ангажирани   понастоящем  с приема и  
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движението на съдебните книжа. Обезпечаването на 

Административен съд - Шумен със самостоятелна сграда и 

предстоящите в тази насока бъдещи преустройства и основни 

ремонтни работи извеждат на преден план небходимостта от 

отпускането на 1 щатна бройка за  управител - съдебни сгради, 

който под ръководството на Председателя да се ангажира  с 

процесите по строителството, ремонта и управлението на 

предоставената на съда сграда. Поради обстоятелството, че 

такава  щатна бройка не е предвидена само за една малка част от 

административните съдилища, а проблемите във връзка със 

сградите, строителството и ремонтите са предстоящи и еднакво 

значими и важни за всички новосъздадени административни 

съдилища, горното обстоятелство следва да бъде взето предвид от 

ВСС при разглеждане на предложението за увеличение щата на съда 

в тази посока. Предвид значителния  обем    задачи,  

съпътстващи   създаването   на   всяка  нова  институция, с 

които е натоварен главния счетоводител на АС - Шумен и с оглед 

оптимизиране труда на последния и подобряване бързината и 

ефективността в обслужването на магистрати, служители, граждани 

и вещи лица, както и с оглед осъществяване на по - ефективен 

финансов контрол е необходимо отпускането на една щатна бройка 

за касиер. С оглед на изложените съображения ще следва да се 

предприемат и конкретни действия за увеличаване на щата на съда 

с три бройки за съдебни служители. 

               

II. НАТОВАРЕНОСТ. 

 

По данните за натовареността на съдиите съобразно 

постъпилите и  свършените дела може да се направи извод, че  

щатът за магистрати е оптимално оползотворен, предвид следното: 

Брой свършени дела–449 дела – 8.00 натовареност по щат 

9.5 действителна натовареност 
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Брой постъпили дела-490 дела - 9.00 натовареност по щат 

    10.5 действителна натовареност

  

Брой на проведените заседания - общо -1006 заседания, от 

които както следва: 

- открити  - 372, 

- закрити – 634, 

или всеки един от шестте административни съдии през отчетния 

период е провел по 170 открити и закрити съдебни заседания при 

средна месечна натовареност - 22 заседания. Съотношението 

приблизително 1:2 на откритите към закритите съдебни заседания 

е показателно за добрата предварителна подготовка на делата от 

съдиите, посредством адекватна на разпоредбите на АПК 

/вж.чл.158 чл.159 чл.163 чл.171 ал.5 от АПК/ предварителна 

проверка редовността и допустимостта на жалбата и протеста и 

правилна преценка пълнотата на доказателствата и 

основателността на направените от страните доказателствени 

искания преди провеждане на първото по делата съдебно 

заседание. Това несъмнено рефлектира и е предпоставка за 

намаляване броя на отложените дела и приключването им в най-

кратки срокове. 

             

III. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Постъпление 

           

През 2007г. са постъпили общо  490  дела, от които 381 са 

първоинстанционни административни дела  и 109  касационни 

административно - наказателни. За сравнение в Шуменския окръжен 

съд през 2006год.  постъплението на делата е общо 454 броя, от 

които административни – 188 броя и касационни административно – 

наказателни – 266 броя  или, налице  е  значително  нарастване  
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постъпленията на делата в специализираните административни 

съдилища в сравнение с общите такива, при превес на 

първоинстанционните административни дела. 

 През първото полугодие постъпилите  в ШАС дела са 

съответно  202 бр. а през второто полугодие на 2007г. - 288 

бр., като тенденцията през второто полугодие и особено през 

последните три месеца бележи значително нарастване 

постъпленията на дела, респективно натовареността на 

магистратите в сравнение с първото полугодие. 

Налице е ръст от  59 % в броя на постъпилите дела на 

второто полугодие спрямо първото за 2007г в Административен съд 

- Шумен. 

Средният брой дела постъпили на един съдия  по  щат е 82 

броя. 

Най - голям е броят на делата, образувани по Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по Закона за 

администрацията, Закона за устройство на територията, Закона за 

българските документи за самоличност, Закона за местните 

избори, Закона за здравното осигуряване и по чл.75 от Данъчно - 

процесуалния кодекс за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация. 

              

АНАЛИЗ   НА   ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА   ДЕЛАТА  

 

1.Първоинстанционни административни дела. 

През годината са постъпили 381 първоинстанционни 

административни дела, в. т. число: 

- по АПК - искови  и ЗОДв: 12 бр. 
 

- по ДОПК и ЗМ: 4 бр. 
 

- по ЗУТ и ЗКИР: 34 бр. 
 

- по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 1 бр. 
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- по КСО и ЗСП: 13 бр. 
 

- по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 1 бр. 
 

- по ЗДС, ЗОС,  ЗМСМА и  ЗАдм: 26 бр. 
 

- Частни административни по ДОПК и по молби за спиране 
изпълнението на административни актове: 182 бр. 
 

- Други административни: 108 бр.  
 
Средното постъпление  на  първоинстанционни 

административни дела на един съдия е 64 бр. 

Специално внимание следва да се обърне на делата по Закона 

за местните избори, предизвикали най-силен обществен отзвук и 

най - значим обществен интерес. 

За периода от 29.10.2007г. до 16.11.2007г. в 

Административен съд гр. Шумен са образувани общо по Закона за 

местните избори – 21 бр. дела /всичките приключени със съдебен 

акт  в 14 дневен срок от постъпването си пред съда/, от които: 

- 13 бр. по чл. 104 /1/ от ЗМИ по жалби срещу решения на 

ОИК за определяне изборните резултати за избор на кметове и 

общински съвет, както следва:  

 

Общинска избирателна комисия Шумен – 5 бр. 

за избор на Общински съвет – 2 бр. 

за избор на Кмет гр. Шумен – 2 бр. 

за избор на Кмет – с. Царев брод – 1 бр. 

Общинска избирателна комисия Върбица – 3 бр. 

за избор на Кмет – с. Ловец – 1 бр. 

за избор на Кмет гр. Върбица – 1 бр. 

за избор на Кмет – с. Нова бяла река – 1 бр. 

Общинска избирателна комисия Никола Козлево – 2 бр. 

за избор на Кмет – с. Кралево – 1 бр. 

за избор на Кмет – с. Хърсово – 1 бр. 
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Общинска избирателна комисия Каспичан – 1 бр. 

за избор на Кмет – с. Кюлевча – 1 бр. 

Общинска избирателна комисия Велики Преслав – 1 бр. 

за избор на Кмет – с. Кочово – 1 бр. 

Общинска избирателна комисия Нови пазар – 1 бр. 

за избор на Кмет – с. Войвода – 1 бр. 

 

8 броя ЧАД по реда на чл. 104 /2/ от ЗМИ –за спиране 

изпълнението на решенията за избор на кметове и на общински 

съветници. 

От общо депозираните 13 жалби за касиране на избори на 

кметове и общински съветници 7  са отхвърлени като 

неоснователни, а по 6 от тях производствата са били прекратени.  

Две от исканията за спиране изпълнението на решенията за 

избор на кметове и на общински съветници са били уважени, а 

останалите шест -отхвърлени като неоснователни. 

Срещу постановените от Шуменския административен съд 

актове /определения за прекратяване и решения по същество/ са 

подадени 5 касационни жалби до ВАС , в това число оставени в 

сила – 2 бр., отменени - 2 бр., с предстоящо произнасяне  на 

ВАС - 1 бр. 

 

2.Второинстанционни наказателни административни дела. 

 

Постъпили са общо касационни 109 дела, в това число 3 

частни наказателни дела. Средно постъпили дела за отчетния 

период на един съдия е 18 броя.                       

Прави впечатление значителното намаляване броя на 

второинстанционните административно-наказателни дела в 

сравнение с постъплението на такива в окръжните съдилища в 

предходни години /в Шуменският окръжен съд през 2006год. 

постъплението на КНАХД е 266бр./. Очевидна обаче е тенденцията  
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към постепенно увеличаване броя на тези дела в края на отчетния 

период, предвид обстоятелството, че само през месец декември 

2007год.  до 20.01. 2008год. техният брой е значителен - 20бр. 

Дейността на съда по тези дела е функция от работата на 

районните съдилища, което предполага ускоряване на дейността им 

като първа инстанция и подобряване на работата им по 

обработката и движението на делата . 

 

Сравнителен анализ на постъпилите дела  

в Административен съд за 2007г. 
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Свършени дела 

 

Общо през годината са свършени 449 дела от Административен 

съд - Шумен. Средната натовареност на един съдия  е  75 

свършени  дела.  

Съпоставката на средната натовареност при постъпилите  

/10.5 средна натовареност на един съдия за месец/ и свършените 

/9.5 средна натовареност на един съдия за месец/ дела показва, 

че съдиите са работили при добра  интензивност и бързина като 

цяло,  в резултат  на  което  съотношението  между  
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свършените и останалите висящи дела е 91% към 9%. Общо към 

31.12.2007г. останалите несвършени дела в съда са 41 броя, от 

които 35 първоинстанционни и 6 второинстанционни. Намаляването 

на броя на несвършените дела  в края на годината на фона на 

увеличеното постъпление са обективен  критерий за добрата 

работа на съдиите.  При висока лична натовареност те  са  

продължили да съкращават  сроковете за разглеждане на делата.  

По мнение на докладчика, едно от безспорните постижения за 

съда е  превръщането в тенденция  на намаляване на броя на 

несвършените дела в края на отчетния период. 

 

1. Административни дела. 

 

През годината са свършени  346  първоинстанционни 

административни дела, а  89 % от тях са свършени до три месеца, 

от които по видове, както следва:      

- по АПК - искови  и ЗОДв: свършени – 8 бр., висящи 

- 4 бр. 

- по ДОПК и ЗМ: свършени – 4 бр., няма висящи 

- по ЗУТ и ЗКИР: свършени – 23 бр., висящи – 11 бр.  

- по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: свършени – 1 бр., висящи – 

няма  

- по КСО и ЗСП: свършени – 6 бр., висящи – 7 бр.  

- по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: свършени – 1 бр., 

висящи – няма  

- по ЗДС, ЗОС,  ЗМСМА и  ЗАдм: свършени – 25 бр., 

висящи - 1 бр.  

         -    Частни административни по ДОПК и по молби за 

спиране изпълнението на административни актове: свършени – 182 

бр., висящи – няма  

- Други административни: свършени – 96 бр., висящи 

– 12 бр.  
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Най-голям е броят на висящите или останалите несвършени 

дела по ЗУТ, което е обяснимо предвид спецификата на тези дела 

и  по-големия обем доказателствени искания, които ги 

съпровождат, в т.ч. и исканията за допускане и назначаване на 

съдебно - технически експертизи,които предпоставят 

осигуряването на разумен срок, в който експертите да подготвят 

своите становища по възложените им задачи. 

От общо свършените през отчетния период 346 

първоинстанционни административни дела 247 дела са решени по 

същество, а 99 дела са прекратени,като това съотношение на 

решените към прекратените спрямо свършените дела е показателно 

за  добрата предварителна подготовка на делата от съдиите в 

разпоредителни заседания.  

 

Съотношение на решени със съдебен акт по същество към 

прекратени първоинстанционни административни дела, от общо 

свършените за 2007г. 
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Средната натовареност на един съдия е 58 решени 

първоинстанционни административни дела през 2007г.  

Броят на проведените открити и закрити съдебни заседания - 

880 откроява и индивидуалната натовареност на съдиите от 

Административен съд  –  Шумен. Средната  натовареност  на  един  
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съдия е 147 проведени открити и закрити заседания по 

първоинстанционни административни дела за 2007г.      
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2. Второинстанционни наказателни дела. 

 

През годината  са постъпили 109 второинстанционни 

административни дела, в това число 3 бр. частни наказателно - 

касационни дела. Броят на постъпилите от първоинстанционните 

съдилища е както следва: 

- от Районен съд – Шумен – 93 бр. – 85,3 % от 

постъпилите; 

- от Районен съд – Велики Преслав – 7 бр. – 6,4% от 

постъпилите; 

- от Районен съд – Нови пазар – 9 бр. – 8,3 % от 

постъпилите. 

От общо свършените дела, решените със съдебен акт по 

същество са 102 броя, а прекратените – 1 брой, в това число  

потвърдените съдебни актове на първоинстанционните  съдилища са 

80 броя, а отменените - 23 броя. Степента на уважаване на 

жалбите от Административен съд - Шумен е приблизително 22 % от 

общо решените касационно – наказателни дела. 
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Средната натовареност на един съдия за второинстанционните 

наказателни дела е 17 дела решени , а броя на проведените 

закрити и открити заседания средно е 21 броя. Останалите 

несвършени дела в края на отчетния период са 6 броя ,постъпили 

в съда в края на отчетния период - през месец декември на 

2007год. 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

Показателен за добрата работа на съда е сравнително 

малкият брой на обжалваните пред Върховния административен съд 

на Република България съдебни актове. 

Общо обжалваните  дела през 2007г. са 69 броя, 

съставляващи 24 %  от общо решените за съда. За първото 

полугодие на 2007г. те са 17 броя, а за второто полугодие на 

2007г. съответно 52 броя. От тях 31 дела са с потвърдени от ВАС 

решения, 11 - отменени и върнати за продължаване 

съдопроизводствените действия и 2 - обезсилени. Резултатите от 

касационния контрол върху актовете на Административен съд - 

Шумен бележат ръст от 70% одобрена правораздавателна дейност и 

сравнително добро качество на постановените съдебни актове. 

Този резултат се дължи на обстоятелството, че в съда работят 

съдии с добра професионална подготовка и с амбиции за 

непрекъснато обогатяване на теоретичните си познания  

посредством участия в семинарни занимания и обучения. 
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Показателен за бързината в администрирането и 

правораздаването в Административен съд - Шумен е факта, че при 

91% от общо образуваните дела средната продължителност от 

постъпването на жалбата и протеста в съда и образуване на 

делата до решаването им и постановяване на крайния съдебен акт 

е до 3 месеца, за което несъмнено допринасят и ефикасните 

разпоредби на новоприетия Административно - процесуален кодекс. 

Средната продължителност на разглеждане на делата в 

Административен съд – Шумен, от момента на постъпването, до 

приключването им със съдебен акт, е отразена в таблица № 1. 

 

Таблица № 1  
 
 

Видове дела Продължителност до 3 

месеца 

Продължителност над 

3 месеца 

Административни дела-

първаинстанция  

89% от общия брой дела 11% от общия брой 

дела 

Адм.-наказателни дела- 

ІІ инстанция 

94% от общия брой дела 6% от общия брой 

дела 

Средна продължителност 91% от общия брой дела 9% от общия бр. дела 

 

 

Средната продължителност на разглеждане на 

първоинстанционни административни дела в Административен съд – 

Шумен, от момента на постъпването, до приключването им със 

съдебен акт, е отразена в таблица № 2. 

 

 

 

Средна продължителност на разглеждане на дела – от 

постъпване до постановяване на съдебен акт 
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Таблица № 2 

 

Видове първоинстанционни 

административни дела 

Продължителност до 3 

месеца 

Продължителност над 

3 месеца 

АПК – искови  и ЗОДв 88% от общия брой 

дела 

12% от общия брой 

дела 

ДОПК и ЗМ 100% от общия брой 

дела 

- 

ЗУТ и ЗКИР 61% от общия брой 

дела 

39% от общия брой 

дела 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 100% от общия брой 

дела 

- 

КСО и ЗСП 83% от общия брой 

дела 

17% от общия брой 

дела 

КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС 100% от общия брой 

дела 

- 

ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и  ЗАдм 88% от общия брой 

дела 

12% от общия брой 

дела 

Частни административни 

по ДОПК и по молби за 

спиране изпълнението на 

административни актове 

100% от общия брой 

дела 

- 

Други административни 75% от общия брой 

дела 

25% 

 

 

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, 

че средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни  

административни дела е в рамките на три месеца, като 53 % от 

тях са с продължителност до 1 месец и средна продължителност 

89%  процента в срок до 3 месеца. 
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Средната продължителност на разглеждане на наказателни 

второинстанционни дела е в рамките на три месеца, като 94 % 

процента от тях приключват в тримесечен срок. 

Най - често делата са се отлагали по причини извън съда – 

молби за отлагане поради заболяване на страните, допълнителни 

искания за доказателства, проверка на експертни становища, 

оспорване на представени  доказателства. 

Ще следва да се извършва още по - прецизна подготовка на 

делата в разпоредителни заседания, на които предварително, 

преди датата на първото съдебно заседание да се разглеждат и 

обсъждат направените в жалбата, протеста и писмените възражения 

доказателствени искания, съобразно разпоредбата на чл.171 ал. 5 

от АПК. С оглед намаляване броя на отложените дела следва да 

намери още по-широко приложение санкционната разпоредба на чл. 

65 ал. 1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК. 

Все още дела се отлагат, поради нередовно призоваване на 

страните, което изисква повече контрол над дейността  по 

призоваване  и  изработване  на механизми за защита  на 

съдебните служители от необичайни проблеми с призованите лица - 

заплахи, откази, укриване.  

    

           IV.СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
 

СГРАДЕН ФОНД 

 
          Липсата на сгради, на компютърна  техника и на 

елементарни условия на труд, както и заработването на 28 - те 

административни съдилища в страната с редуциран щат поради 

необезпечената материална база не възпрепятстваха 

своевременното образуване и разглеждане на съдебните спорове, 

но поставиха Шуменския административен съд, както и всички 

останали  28  регионални  административни  съдилища  на   тежки  
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изпитания в процеса на тяхното изграждане и утвърждаване като 

една съвършено нова институция в съдебната система. 

След проведени още в началото на 2007год. няколко работни 

срещи с Г-н Кр. Костов - Областен управител на Област с 

административен център - Шумен с оглед предоставените му по 

силата на пар.3 ал.5 от ПЗР на АПК компетенции по осигуряване 

помещения за дейността на административния съд  стана ясно, че 

Областна администрация не разполага със свободни сгради -

държавна собственост, подходящи за обслужване нуждите на АС - 

Шумен. 

В тази връзка, след внимателно проучване и с оглед 

съществуващия сграден фонд на територията на гр.Шумен, с 

Докладна записка изх. № 2 от 19.01.07год. бе направено искане 

до Главния секретар на Министерство на правосъдието за 

предприемане на необходимите действия по предоставяне за 

нуждите на Административен съд – Шумен на сграда – корпус № 8, 

находящ се в района на Факултета по «Артилерия, ПВО и КИС» -

Шумен към НВУ - В. Търново - собственост на Министерство на 

отбраната. 

Междувременно с и оглед временното устройване на съда в 

подходяща административна сграда, с Докладна записка до Главния 

секретар на МП изх.№3/19.01.07год. е поискано  съдействие  за 

безвъзмездно предоставяне  за ползване от съда на III-ти етаж 

от сграда - общинска собственост, находяща се на ул. ” Адам 

Мицкевич ”№1 в гр. Шумен. Внесеното от Кмета на Община - Шумен 

по искане на Главния секретар предложение обаче беше отхвърлено 

от Общински съвет - Шумен, което наложи търсенето на други 

варианти за разрешаване на сградния проблем. 

В тази връзка е депозирана следващата Докладна записка 

изх.№ 33/22.03.07год. ,с предоставяне подробна информация на МП 

досежно други две административни сгради на територията на гр. 

Шумен, адекватни на нуждите на съда .  
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По повод направено от Министерство на правосъдието до 

Министерство на отбраната искане за предоставяне за нуждите на 

АС - Шумен на един от корпусите на бившето Военно училище “П. 

Волов”,с писмо № 04 – 08 -10 / 02.05.07год. Министърът на 

отбраната потвърди принципното си съгласие за предоставяне на 

Административен съд - Шумен на сграда №3 от сградния фонд на 

войскови район с административен адрес – гр. Шумен ул. ”К. 

Шкорпил” № 1.След извършен оглед на место на процесната сграда 

и констатация, че същата е подходяща като ситуиране и капацитет 

от помещения за удовлетворяване нуждите на съда, с Докладни 

записки изх. № 84 от 14.05.07год. и изх. № 86 от 21.05.07год. 

Председателят на АС е поискал от Министерство на правосъдието 

незабавни действия  с оглед обособяването на сградата с 

прилежащ терен и предоставянето й на съда. 

Междувременно, поради  затормозяващите работния процес 

условия на работа на магистрати и съдебни служители в 

предоставените пет помещения в Съдебната палата в гр. Шумен, с 

Докладна записка изх. № 84 / 14.05.07год. до Главния секретар 

на МП е поискано временното предоставяне за ползване  от съда 

на четвърти етаж от административна сграда, находяща се на 

ул.”Адам Мицкевич” №1 в гр. Шумен. След продължителни и 

изключително трудни преговори със собственика на етажа - “Аква 

- Шумен” ЕООД - гр. Шумен, на 17.07.07год. МП сключи с 

последния договор за наем № 93 – 00 -139 / 17.07.07год., по 

силата на който предостави за временно ползване за срок от две 

години на Административен съд - Шумен гореупоменатия етаж от 

административна сграда. 

Преместването на Шуменския административен съд от началото 

на м. октомври 2007год. в самостоятелни помещения, макар и 

временно, на последен четвърти етаж от административна сграда, 

находяща се на ул.”А.Мицкевич”№1 в гр. Шумен позволи на съда да  

заработи с пълния си капацитет от съдии и служители, при едни 

добри материално - битови условия, което безусловно  рефлектира  
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благоприятно върху бързината при обслужването на гражданите и 

ефикасността на административното правораздаване. 

Неразрешен окончателно и до момента остава проблема с 

трайното устройване на съда в подходяща за нуждите му 

административна сграда, в каквато посока понастоящем са 

насочени съвместните усилия на Министерство на правосъдието и 

Министерство на отбраната. 

  Във връзка с Докладна записка с изх. № 317 / 

26.10.07год. на Председателя на съда до Главния секретар на МП 

относно разрешаване на съществуващия сграден проблем, с Писмо 

рег. № 11 – 00 – 1697 / 20.12.07год. Министърът на отбраната - 

Г-н В. Близнаков уведоми Министъра на правосъдието, че поради 

съществуващи проблеми по обособяването на сграда № 3 от 

сградния фонд на войскови район с административен център - 

Шумен, предоставена понастоящем за управление на НВУ “В. 

Левски” - гр. В. Търново, е възможно за нуждите на АС - Шумен 

да бъде предоставена друга сграда от фонда на МО – сграда № 8. 

Предстоят процедури по обособяване и съобразяването с 

отразяването на промените в кадастралната карта. В тази връзка 

се очакват по – нататъшни действия от страна на двете 

министерства по обособяване на сградата и окончателното й 

прехвърляне във фонда на Министерство на правосъдието. 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

 

Несъмнено важен аспект от реформата на българската 

правосъдна система е въвеждането на съвременни информационни 

технологии, които да ускорят процесите на завеждане и изписване 

на делата, да повишат ефективността при обслужването на 

гражданите и бързината в съдебната дейност.  

В тази връзка проблемите с техническото оборудване на 

Административен съд - Шумен с компютри и програмни продукти са 

сериозни. 
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След нанасянето на съда на самостоятелен четвърти етаж от 

административна сграда бе изградена структурна кабелна мрежа, 

която включва всички работни места и осъществява връзка между 

деловодства, съдебни секретари и съдии. 

През отчетния период  от Министерство на правосъдието бяха 

доставени едва половината от заявените компютри – 13 броя и 

само 1 брой мрежови принтер. От ВСС бе извършена доставка на 

3бр. UPS, от които 1 брой – за вграждане в шкаф и 2 броя - 

настолни. 

Към настоящия момент съда разполага с общо 13 компютърни 

конфигурации и 10 броя персонални принтера  , 2 бр. мрежови 

принтери, обслужващи деловодство и съдебни секретари. 

Налице е неотложна нужда от  сървър-1бр. с UPS за 

управление на мрежата, за съхранение на файлове, въвеждане на 

деловодна програма и архивиране на дела. 

За осигуряването на нормален работен процес с внедрената 

деловодна програма на  “Информационно обслужване “ - клон - 

Варна е необходимо спешно да ни бъдат предоставени многократно 

заявяваните пред Министерство на правосъдието съвременен клас 

компютърни конфигурации, тъй като ползването на компютърна 

техника от различен клас в това число и на морално и технически 

остаряла такава, предоставена ни за временно ползване от 

Окръжен съд - Шумен и “Информационно  обслужване” затруднява 

работата на съдии и служители с програмата и не позволява 

оптималното  използване на възможностите, които тя дава. 

За устойчивата работа на мрежата и по - доброто обслужване 

на клиентите на съда следва да се предоставят още 16 бр. 

компютри, 2 броя сървъри  с UPS и климатици за сървърно 

помещение, 4 броя мрежови принтери и 13 броя персонални 

принтери, 2 броя копирни машини над среден клас, скенер за 

архивиране. 

Нуждите от гореупоменатата техника е належаща, като се има 

предвид  обстоятелството,  че   от   1.12.2007год.   щатът   на  



   

 23 

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН за 2007 г.  

 

Административен съд е попълнен изцяло и понастоящем в него 

работят общо 30 съдии и служители. 

През  отчетния период в съда са ползвани програмните 

продукти “Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” АД 

– гр. Варна, правно - информационните програми “Апис” и 

“Сиела”, с достъп на всички съдии до тях, счетоводна програма 

“Бизнес навигатор” в счетоводство. 

Следва да се отбележи, че съдът ни не разполага с 

антивирусни програми и е крайно наложително закупуването на 26 

лиценза. 

Понастоящем, в изпълнение решение на ВСС и съгласно 

сключен договор с “ Информационно обслужване ” АД - клон Варна 

е в процес на разработване Интернет - страница на съда, на 

която ще бъдат помествани постановените  съдебни актове, 

”календар” за насрочените и предстоящи за разглеждане съдебни 

дела, информация за организацията на работния процес и актуални 

новини от дейността на съда. Това ще улесни самите страни по 

делата, които чрез отдалечен достъп ще могат да проверяват 

датите на съдебните заседания  и постановените от съда съдебни 

актове и ще позволи на медиите да се информират своевременно за 

случващото се в Административен съд - Шумен чрез директен 

достъп до интернет - страницата на съда. 

 Положителен напредък в решаването на съществуващите 

технически проблеми   е  вече изградената сигнално - 

охранителна система и изграждането понастоящем на пожаро - 

известителна система и телефонна централа за нуждите на 

Административен съд  -Шумен. По този начин ползваният от съда 

етаж от административна сграда ще бъде приведен своевременно в 

съответствие със сега действащите противопожарни изисквания, ще  

се осигурят условия за нормално изпълнение на трудовите 

задължения на магистратите и на съдебната администрация и ще се 

оптимизират процесите на комуникации със съда. 
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V. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В СЪДА. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНННИ МЕРКИ 

  

 В края на отчетния период правораздавателната структура 

на Административен съд - Шумен включва, както следва: 

- два постоянни тричленни касационни състава, ангажирани с 

разглеждането на касационни административно-наказателни дела, 

председателствани съответно от Председателя - Кремена Борисова 

и от Зам. председателя - Росица Цветкова. 

- шест еднолични състава, ангажирани с разглеждането на 

първоинстанционни административни дела. 

Попълването щата на съда  в края на отчетния период-от 

01.12.2007год. позволи създаването на две специализирани по 

материя деловодства - административно и касационно - 

наказателно съобразно спецификата на работа, като същевременно 

създаде условия за организиране работата на деловодители и 

съдебни секретар - протоколисти на екипен принцип. Това 

несъмнено ще рефлектира благоприятно върху качеството на работа 

на съдебните служители и ще създаде предпоставки за по - 

засилен контрол върху изпълнението задълженията на последните.                

Със заповед № 20 на председателя на съда от 01.03.2007г., в 

изпълнение на решение на ВСС – протокол № 26/21.09.2005 г. бе 

осъществено пълното въвеждане на програмен продукт за случайно 

разпределение на делата / Law Choice 3.0 – последната версия, 

разработена от Администрацията на ВСС/, в резултат на което и в 

съответствие с разпоредбата на чл. 157 ал. 2 от АПК и чл. 26 

ал. 1 от Правилника за съдебната администрация, всички 

постъпващи дела за разглеждане в Административен съд - Шумен се 

разпределят по случаен признак. 

Образуването и разпределението на делата бе осъществявано 

съответно от Председателя за всички първоинстанционни 

административни дела и от  Зам.  председателя  за  касационните  
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административно-наказателни дела своевременно, още в деня на 

постъпване на делата в съда. Същите бяха насрочвани за 

разглеждане от докладчиците съобразно определените в чл.157 

ал.1 от АПК законни срокове. В периода на съдебната ваканция  

делата бяха разглеждани от дежурни съдии съобразно 

предварително изработения и одобрен от Председателя график  за 

дежурства. 

 През годината редовно бяха провеждани общи събрания на 

съдиите в АС, на които са обсъждани важни за всички магистрати 

въпроси от организационен характер и във връзка с обобщаване и 

уеднаквяване на съдебната практика по спорни въпроси. 

Магистратите от Административен съд - Шумен  участваха активно 

при изготвянето на становища по предлаганите проекти за 

изработване и приемане на нов Административно - наказателен 

кодекс, по предлаганата от ВСС Методика на атестиране, във 

връзка с изработването и приемането на Устав и Етични правила 

на Асоциацията на българските административни съдии. Ангажираха 

се с обосновано писмено становище по внесено във ВАС 

предложение за издаване на тълкувателно постановление. 

 Ръководството на съда ежемесечно контролира движението на 

делата  и личната дейност на всеки магистрат. През 2008год. 

предстои въвеждането на система за месечен отчет – в началото 

на всеки месец в табличен вид ще се обобщават от завеждащите 

служби  данни от предходния месец за насрочени, отложени, 

свършени и забавени дела, както и за неизготвени съдебни 

актове. Тези таблици ще са на разположение на всички колеги 

чрез вътрешната компютърна мрежа. За ръководството на съда 

данните ще са източник на статистическа информация, необходима 

при вземане на кадрови решения или предприемане на мерки при  

констатирани слабости и забавяния. Ежемесечно се контролират и 

ненасрочените дела /спрени и без движение/, в изпълнение на чл. 

72 ПСАРОВАС.  
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През следващия отчетен период основните усилия на 

Административен съд - Шумен следва да бъдат насочени към 

оптимизиране на правораздавателната структура, с оглед 

предстоящите законодателни промени /приемането на АНК/ и 

промени в системата и правомощията на съдебната власт. 

Необходима е и още работа по подобряване на показателите за 

движението на делата /снижаване на количеството отложени дела, 

както и сроковете на свършване на същите/. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ 
 
 
През отчетния период Обучението на съдии се извършваше 

основно по програмите на Националния институт на правосъдието. 

През 2007 г. организирани семинари за повишаване на 

квалификацията си са посетили всички съдии. Най - важни от тях 

бяха участията на всички магистрати от Шуменския 

административен съд в проведените курсове за начална 

квалификация на новоназначени административни съдии и по 

Административно правосъдие, участие в организирания от 

Асоциацията на българските административни съдии семинар по 

спорове за подсъдност, спиране изпълнението на 

административните актове и спорни въпроси по ЗУТ. Съдии от АС 

участваха в Националната конференция за представяне проекта на 

АНК , в Националното съвещание по критериите за мониторинг по 

прилагането на АПК и в семинар, организиран в рамките на 

двустранното сътрудничество между Висшия съдебен съвет и 

Германската фондация за международно правно сътрудничество. 

За служителите обученията бяха осъществявани  от 

Националния институт на правосъдието и от Инициативата за 

укрепване на съдебната система. Всички служители  преминаха 

различни курсове и програми за повишаване на квалификацията по 

следните теми:  

– “ Работа по административни дела ”,  
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– “ Защита на класифицираната информация в съдебната 

система ”, 

– “ Процес на призоваване ”. 

Служителят по сигурността на информацията взе участие в 

семинар в областта на класифицираната информация, организиран 

от Върховния административен съд. Завеждащият регистратура  

премина курс за първоначално обучение по защита на 

класифицираната информация на Института за следдипломно 

обучение – гр. Стара Загора. 

Председателят на съда и Главният счетоводител участваха в 

семинар във връзка с повишаване на тяхната икономическа 

квалификация.  

Магистрати и служители от Административен съд – Шумен 

повишиха своите умения за работа с компютърна техника и 

английски език в организираните курсове от Областен управител – 

Шумен и Училища за чужди езици и компютърно обучение “ Фарос “.   

 Своевременно чрез правно информационната система АПИС бе 

осигурен достъп на всеки един съдия  до Европейското право. 

Независимо от това във връзка с присъединяването на България 

към Европейския съюз съществува необходимост от повече на брой 

и по-разнообразни обучения свързани с източниците на 

европейското право, съдебната практиката на Европейските 

общности и правото на Европейският съюз, както и по специфични 

теми от административното право, каквито в програмата на НИП 

липсват и не са заложени. Има необходимост и от повече обучения 

за служителите от административните съдилища, предвид 

обстоятелството, че по-голямата част от тях са новоназначени и 

нямат необходимия опит и знания, свързани с изпълняваните от 

тях трудови функции. С оглед приетите промени в ГПК и 

субсидиарното му приложение в административния процес е 

наложителна дискусия по настоящите промени, както и обучения за 

прилагането на новите форми за производство.   
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В заключение следва да отбележа, че постигнатото от 

Административен съд - Шумен през изминалия отчетен период е 

съществено, плод на съвместните усилия на новоизградения екип 

от съдии и съдебни служители и е залог за по-нататъшни успешни 

стъпки в посока на утвърждаване на административните съдилища 

като значима, необходима и адекватна на европейските изисквания 

за административно правосъдие съдебна институция в България. 

 

 

 

 

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ  : /п/ 

                                      /Кремена Борисова/ 

 

                                                                                       


