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Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ШУМЕН за 2009година  

Административен съд Шумен започна своята работа в обстановка 

на динамични промени, свързани с влизането на страната ни в 

Европейския съюз. Дейността на съда и през 2009 година бе насочена 

към утвърждаване върховенството на закона, на стабилен правов ред, 

осъществяване на качествено, бързо и прозрачно правосъдие и не на 

последно място към доказване на нуждата от създаването на 

специализирани административни съдилища. Основни цели в работата 

на съда са максималната степен на защита на правата и интересите 

на гражданите, организациите и обществото, осигуряване на равен 

достъп до правосъдие, повишаване  доверието в съдебната система. 

Съдиите и съдебните служители се стремяха да допринесат за 

изграждането на положителен образ на съда в обществените 

представи, като независима и добре работеща институция.  

 

І.ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН. 

1.БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 

През 2009 година са разгледани общо 684 броя дела, от тях 58 

броя дела висящи от 2008 година и новообразувани през 2009 година 

- 626 броя дела. От образуваните през 2009 година 384 броя са 

първоинстанционни административни дела и 242 броя касационни 

административнонаказателни /в това число 2 броя касационно – 

административни дела/. За сравнение в Шуменския административен 

съд през 2008 година постъплението на делата е общо 582 броя, от 

които административни – 349 броя и касационни административно – 

наказателни – 233 броя, а постъплението на делата за 2007 година в 

съда е общо 490 броя дела, от които административни - 381 броя и 

касационни административно – наказателни – 109 броя. Тенденцията в 

сравнение с предходните две години е към увеличаване общия брой 

дела за разглеждане, като е налице значително нарастване 

постъпленията на първоинстанционните  административни дела.     

Постъплението на дела през първата и втората половина на 2009 

година е сравнително равномерно, респективно такава е и 

натовареността на магистратите. 
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Средният брой дела за разглеждане през 2009 година на един 

съдия е нарастнал на 137 броя, за сравнение през 2008 и 2007 

година  делата за разглеждане на един съдия са съответно 104 броя 

и 82 броя. 

 

2007

490

2008

623

2009

684

0

500

1000

1500

2000

2500

БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ШАС

година 2007 2008 2009

дела за разглеждане 490 623 684

1 2 3

 
 

1.1.Първоинстанционни административни дела – разгледани и 

постъпили дела през 2009 година. 

През годината са разгледани 415 първоинстанционни 

административни дела, в това число: 

Ø по АПК - искови  и ЗОДОВ: 6 броя; 

Ø по ДОПК и ЗМ: 12 броя; 

Ø по ЗУТ и ЗКИР: 41 броя; 

Ø по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 15 броя; 

Ø по КСО и ЗСП: 24 броя; 

Ø по ЗМИ: 3 броя; 

Ø по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 7 броя; 

Ø по ЗДС, ЗОС,  ЗМСМА и  ЗАдм: 35 броя; 

Ø Частни административни по ДОПК и по молби за спиране 

изпълнението на административни актове: 201 броя; 

Ø Други административни дела: 71 броя, в това число: 

Ø по АПК – 42 броя; 

Ø по ЗБДС – 5 броя; 

Ø по ЗЗО – 13 броя; 

Ø други – 11 броя. 
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През годината са постъпили 384 първоинстанционни 

административни дела, в това число: 

Ø по АПК - искови  и ЗОДОВ: 3 броя; 

Ø по ДОПК и ЗМ: 9 броя; 

Ø по ЗУТ и ЗКИР: 31 броя; 

Ø по ЗМИ: 3 броя; 

Ø по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: 9 броя; 

Ø по КСО и ЗСП: 23 броя; 

Ø по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: 7 броя; 

Ø по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм: 34 броя; 

Ø Частни административни по ДОПК и по молби за спиране 

изпълнението на административни актове: 201 броя; 

Ø Жалби срещу подзаконови нормативни актове – 1 брой; 

Ø Други административни дела: 63 броя, в това число: 

Ø по АПК – 42 броя; 

Ø по ЗБДС – 5 броя; 

Ø по ЗЗО – 13 броя; 

Ø други – 3 броя. 

 
Средното постъпление на първоинстанционни административни дела 

на един съдия е 77 броя. 

Най-голям е броят на делата по оспорвания на актове, издадени 

по ЗУТ и ЗКИР. Съдебният район на Административен съд Шумен 

обхваща 10 общини с регламентирани в специалните закони правомощия 

на кметовете да издават заповеди и на общинските съвети – решения 

във връзка с устройството на територията. Увеличеният брой дела по 

ЗУТ е свързан от една страна с наличието на голям брой общини и 

различни административни органи в същите, които издават 

административни актове, както и с подчертана активност на 

гражданите и юридическите лица във връзка със защита на правата 

им. Ръст бележат и делата срещу заповеди на началника на РДНСК по 

отношение констатирани незаконни строежи на територията на 

областта, както и срещу издадените от същите органи актове по реда 
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на специализирания административен контрол по чл.216 от ЗУТ – 

потвърдени или отменени актове на главен архитект по одобряване на 

инвестиционни проекти, разрешения за строеж и актове за 

узаконяване на строежи. Именно тези дела се характеризират с най–

голяма сложност от фактическа и правна страна. 

Анализирайки постъпленията на дела, следва да се отбележи 

тенденция на увеличаване на оспорвания срещу мълчаливи откази на 

административните органи, което допълнително затруднява съдебния 

контрол поради липса на мотиви и обуславя извода за недобра 

организация в работата на администрацията при осъществяване на 

първата фаза на административния процес, протичащ пред нея. 

Продължава тенденцията на увеличаване на оспорвания от страна 

на областния управител на издадените от общинските съвети  решения 

по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА и чл.32 от ЗА, като от тези актове 

най–често оспорвани са постановените по чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА – 

за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост. 

През отчетната 2009г. чувствително се увеличиха оспорванията 

на заповеди на директора на РЗОК – Шумен област, свързани с 

констатирани нарушения по приложението на Националния рамков 

договор за 2006 година, като част от тези дела се отличават с 

изключителна фактическа и правна сложност. Това налага да се 

извърши обучение на съдиите по прилагането на тази материя. 

 

1.2.Второинстанционни наказателно-административни дела – анализ на 

разгледаните и постъпили през 2009 година. 

 

През 2009 година са разгледани общо 269 броя касационни дела, 

от тях 27 броя дела висящи от 2008 година и новообразувани през 

2009 година - 242 броя дела /в това число  6 частни касационно - 

наказателни дела и 2 броя касационно – административни дела/. 

Средно постъпили дела за отчетния период на един съдия е 54 броя 

/за сравнение през 2008 година постъпилите на един съдия е 39 

броя, а през 2007 година е 18 броя/.                  

 



 
 

 6 

Доклад за дейността на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД–ШУМЕН за 2009година  

Сравнителен анализ на постъпилите дела в ШАС 
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2.БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА. 

Общо през годината са свършени 655 дела от Административен съд 

– Шумен, от които първоинстанционни - 394 и касационни – 261. 

Средната натовареност на един съдия е 131 свършени  дела.  

Съпоставката на средната натовареност брой дела за разглеждане  

/11,4 броя средна натовареност на един съдия за месец/ и 

свършените /10,9 броя 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 

свършените и останалите висящи дела в края на годината е 96% към 

4%. По този основен показател - свършени дела спрямо брой на 

разглежданите дела през годината, работата на съда следва да бъде 

оценена високо. В края на отчетния период – т.е. към 31.12.2009 

година от всички новообразувани и останали несвършени през 2008 

година дела, висящи са останали само 29 дела. През предходната 

2008 година процентното съотношение на свършени спрямо постъпилите 

дела е 91%, а за 2007 година процентното съотношение на свършените 

спрямо постъпилите е 88%. Съпоставяйки горните цифри, процентът на 

свършените дела през 2009 година спрямо предходните години 

значително е по–висок, което говори за повишена бързина и срочност 

в разглеждането и приключването на делата. Намаляването броя на 

несвършените дела в края на годината на фона на увеличеното общо 
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постъпление на дела е обективен  критерий за добрата работа на 

съдиите. По мнение на докладчика, едно от безспорните постижения 

на съда и през 2009 година е превръщането в трайна тенденция  

намаляване  броя на несвършените дела в края на отчетния период. 

     От свършените дела, приключени в едномесечен срок са 299 дела, 

в тримесечен срок – 295 дела и над тримесечен срок – 61 дела. Най-

типичните хипотези на приключили в 1–месечен срок дела са тези, 

приключили с определение за прекратяване на производството поради 

недопустимост на оспорванията по всички видове дела,  както и 

постановените определения по чл.75 от ДОПК. В тримесечен срок са 

приключили  дела по всички видове материи. Най–често над 

тримесечен срок се разглеждат и приключват делата по жалби по ЗУТ 

и ЗКИР – 18 броя. Особеността на тези производства налага във 

всички случаи назначаване на технически, геодезически и 

графологични експертизи, което утежнява административния процес и 

води до провеждане на по- голям брой съдебни заседания за събиране 

на доказателства.  

На следващо място като брой свършени дела над 3 месеца се 

нареждат делата по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм. – 12 броя, следвани от 

други адм. дела – 10 броя и дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗФ, ЗОСОИ – 5 броя. 

Обстоятелството, че става въпрос за разнообразни по вид  

нормативни актове, предвиждащи специални процедури и по–сложен 

предмет на доказване, обуславя провеждането на повече от две 

съдебни заседания за изясняване на делото от фактическа страна. В 

тази група дела са включени и производствата срещу заповеди, 

издадени от директорите на РЗОК за нарушения на Националния рамков 

договор от 2006 година, което налага назначаването на 

специализирани медицински експертизи в някои случаи на троен 

състав от експерти, предвид необходимостта от специални знания в 

различни сфери на медицината.  

Броят на свършените дела в срок над 3 месеца не е увеличен 

спрямо предходните години въпреки обстоятелството, че този срок 

обхваща времето от образуването на делото до обявяването на 

крайния съдебен акт. По този начин в срока за разглеждане на 
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делото се включва и този за изготвяне на решението. В 

статистическата форма за отчет, одобрена от ВСС, се съдържа 

отделна графа, отчитаща срока за изготвяне на съдебните актове, 

както следва: до 1м., от 1м. до 3м. и над 3 месеца. От тази 

информация може да се направи извод за срочността на изготвяне на 

съдебните актове, поради което не следва в срока за разглеждане на 

делата да се включва и законовоопределения в чл.172, ал.1 от АПК  

1–месечен срок за постановяване на решението. Съгласно тази 

разпоредба разглеждането на делото приключва със заседанието, в 

което е обявено, че съдът ще се произнесе с решение в срок. От 

този момент тече едномесечният срок за произнасяне, поради което 

намирам, че в срока за разглеждане на делото не следва да се 

отчита и срока за постановяване на решението. 

Голяма част от свършените дела в срок над 3 месеца са 

постъпили и образувани през периода на съдебната ваканция и 

насрочени за разглеждане най-рано през месец октомври 2009 година. 

Основните причини за разглеждане на делата и приключването им 

със съдебен акт над 3 месеца от образуването им са следните:  

С оглед разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК и систематичното й 

място по отношение разпоредбата за преценка за допустимост на 

оспорването след постъпване на жалбата в съда председателят е 

длъжен да образува делото, да разпредели същото на съдията – 

докладчик, който да извърши тази преценка, респ. да остави жалбата 

без движение, когато не отговаря на условията по чл.150 и сл. от 

АПК. При тази законова уредба процедурата по оставяне на 

оспорването без движение е част от вече образуваното 

административно дело, което във всички случаи води обективно до 

приключване на производството извън установения срок като критерий 

за бързина във формата за отчет, утвърдена от ВСС.  

Основна причина за забавяне на производството е  неприлагане 

на списъци със заинтересованите страни и адресите им за 

призоваване от административните органи съобразно изискването на 

чл.152, ал.3 от АПК.  
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При констатация от страна на съда, че следва да се конституира 

лице, което не е участвало в административното производство пред 

административния орган, се налага издирване на адрес за 

призоваване, както чрез административния орган, чийто акт се 

оспорва, така и чрез съответните служби на други общини, в района 

на които лицата живеят. В много хипотези са налага да се събират 

данни и от МРРБ, Главна дирекция “ГРАО”, което във всички случаи 

води до забавяне на процеса. За бързото развитие на съдебно-

административното производство считаме, че с приемането на Наредба 

№14 от 18.11.2009 година за предоставяне на достъп на органите на 

съдебната власт до Национална база данни „Население”, чувствително 

ще бъдат съкратени сроковете за разглеждане на делата, по които се 

налага събиране на допълнителна информация за адресите на 

страните.  

Съществен проблем, обуславящ забавянето при разглеждане делата 

по ЗСПЗЗ е издирването, надлежното конституиране и призоваване на 

големия брой заинтересовани страни по делата по реда на чл.28б, 

ал.8 от ППЗСПЗЗ, поради наличието на непълноти и оскъдни данни за 

лицата в регистрите. 

Друга причина за забавяне на производството е работата на 

вещите лица – необходимостта от назначаване на повторна или тройна 

експертиза при основателно оспорване на единичната. 

В много случаи делата се отлагат, поради искания на страните 

за представяне на нови доказателства, относими към спора. 

Единични са хипотезите на забавяне на производството, поради 

отмяна на хода по същество и връщане на делата в съдебно заседание 

за събиране на относими доказателства или даване на указания до 

страните.  

 

2.1.Брой на решените дела по същество-анализ по видове. 

2.1.1.Решени първоинстанционни административни дела. 

През годината са свършени 394 първоинстанционни 

административни дела, а  85 % от тях са свършени до три месеца, от 

които по видове, както следва:      
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Ø по АПК - искови и ЗОДОВ: свършени – 6 броя, висящи - няма. 

Ø по ДОПК и ЗМ: свършени – 11 броя, висящи – 1 брой. 

Ø по ЗУТ и ЗКИР: свършени – 37 броя, висящи – 4 броя.  

Ø по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ: свършени – 7 броя, висящи – 8 броя. 

Ø по КСО и ЗСП: свършени – 21 броя, висящи – 3 броя.  

Ø по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС: свършени – 7 броя,висящи – няма.  

Ø по ЗМИ: свършени – 3 броя, висящи – няма.  

Ø по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм:свършени –33 броя,висящи-1 брой. 

Ø Частни административни по ДОПК и по молби за спиране 

изпълнението на административни актове: свършени – 201 броя, 

висящи – няма.  

Ø Други административни: свършени – 67 броя,висящи – 4 броя. 

Средната натовареност на един съдия е 79 броя решени 

първоинстанционни административни дела през 2009 година, което в 

сравнение с 2007 година - 58 броя и 2008 година - 59 броя, бележи 

значително увеличаване. 

  

2.1.2.Решени второинстанционни наказателни дела. 

През годината са постъпили 240 второинстанционни 

административно - наказателни дела, в това число 6 броя частни 

наказателно - касационни дела. За сравнение през 2008 година са 

постъпили 232 второинстанционни административни дела, в това число 

13 броя частни наказателно - касационни дела, а през 2007 са 

постъпили 109 второинстанционни административно - наказателни 

дела, в това число 3 бр. частни наказателно-касационни дела. Броят 

на постъпилите от първоинстанционните съдилища е както следва: 

Ø от Районен съд–Шумен–196 броя – 82% от постъпилите; 

Ø от Районен съд–Велики Преслав–18 броя – 7,5% от постъпилите; 

Ø от Районен съд–Нови пазар–24 броя – 10% от постъпилите; 

Ø от Районен съд–Попово–1 брой; 

Ø от Районен съд–Търговище–1 брой. 

От общо свършените през 2009 година 259 броя касационно – 

наказателни дела, решените са 250 броя, а прекратените - 9 броя. В 
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това число потвърдените съдебни актове на първоинстанционните 

съдилища за 2009 година са 189 броя, уважените частично – 10 броя, 

а отменените - 51 броя. Степента на уважаване на жалбите от 

Административен съд - Шумен е приблизително 21 % от общо решените 

касационно – наказателни дела.  

Средната натовареност на един съдия за второинстанционните 

наказателни дела е 43 броя решени дела, а броят на проведените 

закрити и открити заседания средно е 92. За сравнение през 2008 

година средната натовареност на един съдия за второинстанционните 

наказателни дела е 35 броя решени дела, а броя на проведените 

закрити и открити заседания средно е 39 броя, а през 2007 година 

средната натовареност на един съдия за второинстанционните 

наказателни дела е значително по-малка - 17 броя решени дела, а 

броят на проведените закрити и открити заседания средно е 21. 

Останалите несвършени дела в края на отчетния период дела са 8 

броя, постъпили в съда  през месец декември на 2009 година, поради 

което е било обективно невъзможно разглеждането и приключването им 

в рамките на отчетния период. Съдиите са работили при изключителна 

интензивност и бързина като цяло, в резултат на което  

съотношението  между свършените и останалите висящи дела е 96% към 

4%.  

 

2.2.Брой на прекратените дела. 

 

2.2.1.Брой на прекратените първоинстанционни административни дела.  

От общо свършените през отчетния период 394 първоинстанционни 

административни дела, 328 дела са решени по същество, а 66 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.  

За сравнение през 2008 година от общо свършените през отчетния 

период 353 първоинстанционни административни дела, 296 дела са 

решени по същество, а 57 дела са  прекратени, за 2007 година от 
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общо свършените 346 броя първоинстанционни административни дела 

247 дела са решени по същество, а 99 дела са прекратени. 

Най-честите причини за прекратяване на делата са неизправяне в 

срок на допуснати нередовности по постъпили жалби  /невнасяне 

своевременно на държавните такси съобразно Тарифа №1 към ЗДТ, 

неконкретизиране на административния акт, който се обжалва, липса 

на точен и ясен петитум/, прекратяване на производството поради 

оттегляне на депозираните жалби, липса на родова или местна 

подсъдност, недопустимост на оспорването, поради просрочие или 

липса на правен интерес. 

 

2.2.2.Брой на прекратените второинстанционни наказателно-

административни дела. 

От общо свършените дела за 2009 година, решените със съдебен 

акт по същество са 250 броя, а прекратените – 9 броя. За сравнение 

през 2008 година, решените със съдебен акт по същество са 211 

броя, а прекратените – 6 броя, а през 2007 година, решените със 

съдебен акт по същество са 102 броя, а прекратените – 1 брой. 

 

 

Съотношение на решени към прекратени дела от общо 

свършените за 2009 година, 2008 година и 2007 година в ШАС 
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За бързината в администрирането и правораздаването в 

Административен съд - Шумен е много показателен фактът, че при 91% 

от общо свършените през отчетния период дела, средната 

продължителност от постъпването на жалбата и протеста в съда и 

образуване на делата, до решаването им и постановяване на крайния 

съдебен акт и вписването му в срочната книга е до 3 месеца, за 

което несъмнено допринасят както ефикасните разпоредби на 

Административнопроцесуалния кодекс, така и значителните 

положителни промени в разпоредбите на ГПК досежно процеса на 

призоваване, намиращи субсидиарно приложение в административното 

производство и дообрата предварителна работа на съдиите по 

подготовка на делата в разпоредителни заседания. 

 

Средната продължителност на разглеждане на делата в 

Административен съд – Шумен, от момента на постъпването до 

приключването им със съдебен акт и вписване в срочната книга е 

отразена в таблица № 1. 

 

Таблица № 1  
 

Видове дела Продължителност  

до 3 месеца 

Продължителност  

над 3 месеца 

Адм. дела - І инст.  85 % от общия брой дела 15 % от общия брой дела 

Адм-нак.дела- ІІ инст. 99 % от общия брой дела 1 % от общия брой дела 

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

 

Средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни 

административни дела в Административен съд – Шумен, от момента на 

постъпването до вписването на крайния съдебен акт в срочната книга 

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 ЗОДОВ 33% от общия брой дела 64% от общия брой дела 

ДОПК и ЗМ 73% от общия брой дела 27% от общия брой дела 

ЗУТ и ЗКИР 51% от общия брой дела 49% от общия брой дела 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 29% от общия брой дела 71% от общия брой дела 

КСО и ЗСП 81% от общия брой дела 19% от общия брой дела 

КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС 57% от общия брой дела 43% от общия брой дела 

ЗДС,ЗОС,ЗМСМА и  ЗАдм 64% от общия брой дела 36% от общия брой дела 

Частни адм. дела 100% от общия брой дела - 

Други административни 85% от общия брой дела 15% от общия брой дела 

 

Анализът на цифровата информация в тези таблици показва, че 

средната продължителност на разглеждане на първоинстанционни 

административни дела е в рамките на три месеца, като 62% от тях са 

с продължителност до 1 месец, 23% от тях са с продължителност 1-3 

месеца и 15% са с продължителност  над 3 месеца. 

Средната продължителност на разглеждане на наказателни 

второинстанционни дела е в рамките на три месеца, като 99 % 

процента от тях приключват в тримесечен срок. За сравнение през 

предходната година този процент е 94. 

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

необходимост от конституиране на нови страни, несвоевременно 

комплектоване на административната преписка, молби за отлагане 

поради заболяване на страните, допълнителни искания за 

доказателства, проверка на експертни становища, оспорване на 

представени  доказателства. 

Значително по-рядко в сравнение с предходните години делата са 

се отлагали поради нередовно призоваване на страните. Най-често се 

касае за несвоевременно връчване на призовки, съответно връщане на 

връчената призовка, в случаите когато се налага призоваване на 

лица, извън съдебния окръг на Административен съд Шумен.  
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3.БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ АКТОВЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА 

ПРОВЕРКА. 

Основен критерий за качеството на постановения съдебен акт е 

обстоятелството обжалван ли е той от страните по делото. От 

свършените общо първоинстанционни 394 броя дела за отчетния 

период, обжалвани пред ВАС гр. София са общо 92 броя, съответно - 

необжалвани са 302 броя крайни съдебни актове, което изразено в 

процетно съотношение е 23% към 77%. С други думи - повече от две 

трети съдебни актове  са справедливи според страните по делата 

предвид липсата на жалба.  

От върнатите през отчетния период дела, с постановен съдебен 

акт на ВАС към 31.12.2009г. резултатът е следният: 

-общ брой върнати дела-87, от които: 

-потвърдени решения - 51бр., съставляващи 59 % от оспорените и 

върнали се от ВАС съдебни актове. 

-потвърдени определения - 15бр., съставляващи 17% от оспорените и 

върнали се от ВАС  съдебни актове.  

-отменени решения - 13бр., съставляващи 15% от оспорените и 

върнали се от ВАС съдебни актове.  

-частично отменени решения - 1бр., съставляващи 1% от оспорените 

съдебни актове. 

-отменени определения – 7бр., съставляващи 8% от оспорените 

съдебни актове. 

 Данните сочат, че от всички оспорени и върнали се с резултат 

до края на 2009 година съдебни актове, потвърдени са общо 76%, 

което налага заключението за високо качество и законосъобразност 

на постановените съдебни актове.  

Най-често решения на Шуменския административен съд са отменяни 

като неправилни, поради допуснати нарушения на материалния закон. 

Сравнително малък е броят  на отменените решения и върнати за ново 

разглеждане дела, поради допуснати от съда съществени процесуални 

нарушения.  
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
 НА РЕШЕНИ И ОБЖАЛВАНИ ПРЕЗ 2007, 2008 И 2009 ГОДИНА В ШАС 
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4.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА. 

4.1.Средна натовареност за съдебния район по видове дела. 

 
Натовареност по видове дела спрямо делата за разглеждане 

 
година Първоинстанционни  

дела 

Касационни дела Общ брой 

2007 381 броя – 78 % 109 броя - 22% 490 

2008 384 броя – 62 % 239 броя – 38 % 623 

2009 415 броя – 61 % 269 броя – 39 % 684 

 

Натовареност по видове дела спрямо свършените дела 
 
година Първоинстанционни  

дела 
Касационни дела Общ брой 

2007 346 броя – 77 % 103 броя – 23 % 449 

2008 353 броя – 62 % 212 броя – 38 % 565 

2009 394 броя – 60 % 261 броя – 40 % 655 

 

4.2.Средна натовареност на съдиите. 

От данните за натовареността на съдиите съобразно постъпилите 

и свършените дела може да се направи извод, че  щатът за 

магистрати е оптимално оползотворен, предвид следното: 
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Брой свършени дела за 2009 година от ШАС 

– 655 дела – 9,10 натовареност по щат 

                - 11,49 действителна натовареност 

Брой разгледани дела за 2009 година в ШАС 

- 684 дела – 9,50 натовареност по щат 

           - 12,21 действителна натовареност 

Действителната натовареност на съдиите досежно разгледаните и 

свършени дела, варираща между 8.00-9.00 за предходните години, за 

отчетния период значително се е увеличила на 11.49-12.21,който 

показател за натовареност е около средния за страната.  

 

4.3.Брой проведени открити и закрити заседания в ШАС за 2009г. 

Брой на проведените открити и закрити съдебни заседания през 

2009г. - общо - 1416 заседания /при общо 1285 открити и закрити 

заседания през 2008 година и 1006 открити и закрити заседания през 

2007 година/, от които както следва: 

- открити съдебни заседания – 559; 

- закрити съдебни заседания – 857. 

 

Средната натовареност на един съдия през отчетната година е 

283 броя открити и закрити заседания, при средна месечна 

натовареност – 24 броя заседания.  

 

Сравнителен анализ на проведени  открити и закрити заседания  

през 2007, 2008 и 2009 година от магистратите при ШАС 

Година Месечна натовареност Годишна натовареност 

2007 14 броя 168 броя 

2008 18 броя 214 броя 

2009 24 броя 283 броя 

 

Съотношението на откритите към закритите съдебни заседания 

свидетелства за задълбочена 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 
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допустимостта на жалбата и протеста и правилна преценка пълнотата 

на доказателствата и основателността на направените от страните 

доказателствени искания преди първото по делата съдебно заседание. 

Това несъмнено е предпоставка за намаляване броя на отложените 

дела и приключването им в най-кратки срокове. 

     Разпределението на делата между магистратите в ШАС, 

осъществявано на принципа на случайно разпределение на делата е 

равностойно и справедливо, в съответствие с броя и вида на 

постъпилите през 2009 година дела за разглеждане. Показателни за 

това са данните от приложената по-долу таблица, от която е видно 

какъв е бил общият брой дела за разглеждане от всеки един 

магистрат през 2009 година. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА ДЕЛА 

СЪДИЯ ЗМИ ДОПК 

И ЗМ 

ЗУТ И 

ЗКИР 

ЗСПЗЗ КСО 

И 

ЗСП 

ЗДСл,ЗМВР, 

ЗОВС И ЗСВ 

ЗДС,ЗОС 

ЗМСМА И 

ЗАдм. 

Искове 

по АПК 

Други 

адм. 

Дела 

ЧАД Касационни 

дела 

ОБЩ  

БРОЙ 

К.Б.  2 3 2 3 1 5  11 18 25 70 

Р.Ц. 1 1 6  4  7 1 11 30 47 108 

Т.Д. 1 2 6 2 6 2 7 2 15 33 58 134 

Х.Д.  2 8 2 5 2 8  12 50 55 144 

С.Ч.          24  24 

М.С. 1 2 8 3 5 2 8  14 46 57 146 

ОБЩ 

БРОЙ 

3 9 31 9 23 7 35 3 63 201 242 626 

     

През отчетната 2009 година в Шуменския административен съд,за 

раазлика от предходната 2008год. са разгледани общо 5 броя дела с 

важен държавен и обществен интерес, както следва: 

-Административно дело № 33/09г.- срещу решение на Общинска 

избирателна комисия с.Венец, като подадената жалба пред Шуменски 

административен съд е уважена, а постановеното решение от съда не 

е обжалвано.  

-Административно дело № 94/09г.- срещу решение на Общинска 

избирателна комисия гр.Шумен, която оттегля оспорването и с 

определение от открито съдебно заседание делото е прекратено, 

същото е необжалвано.    
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-Административно дело № 60/09г.- срещу решение на Общинска 

избирателна комисия гр.Нови пазар. Депозираната жалба пред 

Административен съд Шумен като недопустима е  оставена без 

разглеждане, а производството по делото е прекратено. Същото е 

обжалвано пред Върховен административен съд София, който 

потвърждава постановеното от ШАС определение. 

-Административно дело № 270/09г.- срещу две заповеди на 

Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – 

гр.Шумен. С решение на Административен съд Шумен депозираната 

жалба е уважена. Същото не е обжалвано пред Върховен 

административен съд София.  

     -Административно дело № 345/09г.-срещу Предписание на 

Директора на РИОСВ – гр.Шумен. Депозираната жалба пред 

Административен съд Шумен е оставена без разглеждане, а 

производството по делото е прекратено. Определението на съда не е 

обжалвано пред Върховен административен съд София. 

 

5.АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ. 

5.1.Кадрово обезпечение. 

През годината в Административен съд - Шумен работиха 6 съдии и 

21 служители, разпределени в обща /7/ и специализирана /14/ 

съдебна администрация.   

5.1.1.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 са предвидени 

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

и 1 - за младши съдия.  

През годината, поради излизане в отпуск по майчинство на двама 

от съдиите, съответно от м.февруари 2009год. и от м.ноември 

2009год., Административен съд – Шумен работи в намален съдийски 

състав, което значително затрудни работата на съда, но 

същевременно не се отрази на добрите крайни резултати досежно 

срочността и качеството на постановените съдебни актове.  
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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. 

   

5.1.2.Брой на служителите.  

Общата щатна численост на административно-техническият 

персонал, съгласно утвърденото щатно разписание е 23 броя. 

Реално заети в края на отчетния период, в рамките на 

утвърдената щатна численост на служителите от Административен съд 

Шумен, са 21 бройки. 

Незаета е предвидената 1 щатна бройка за  “съдебен секретар-

протоколист” и 1 щатна бройка за “съдебен администратор”.  

В изпълнение на решение на Висш съдебен съвет по Протокол №24 

от 10.06.2009г., е отправено искане за даване на съгласие за 

назначаване на съдебен служител на длъжността „съдебен 

администратор”, след провеждане конкурс при условията на чл.357, 

ал.3 от Закона на съдебната власт. Висш съдебен съвет с Решение по 

Протокол №32 от 29.07.2009г. не даде съгласие за назначаване на 

съдебен администратор. Видно от ръководните и организационни 

функции, които му се възлагат съгласно чл.5, ал.1 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, 

военните и апелативните и съдилища е необходимо назначаване на 

такъв служител, с оглед повишаване качеството на организацията и 

разпределението на дейностите между отделните звена на съдебната 

администрация и задълженията на съдебните служители; създаване на 

условия за нормална и ефективна работа на същите; осъществяване на 

контрол по отношение на събиране на държавните такси; трудова 

дисциплина, обучение; снабдяване и оборудване на съда.  

Всички съдебни служители притежават необходимите изисквания за 

заемане на длъжността си. Същите изпълняват компетентно и 

добросъвестно задълженията си, съгласно утвърдените длъжностни 

характеристики, ПАРОАВАС, КТ, въведените правила и процедури.

 Разпределението на служителите от специализираната 
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администрация е оптимално, като се има предвид общата задоволеност 

от кадри. 

Съдебните служители работят в екип и са взаимозаменяеми при 

изпълнение на задълженията си. Взаимодействието между службите се 

основава на разбирателство и взаимопомощ. Тези реалности спомагат 

за бързото, качествено и акуратно обслужване на гражданите, за 

утвърждаване престижа и авторитета на институцията. 

 

5.1.3.Конкретни предложения за промени в щата. 

На този етап считам, че щатът на съдиите и съдебните служители 

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, 

както и с оглед нарастналия брой постъпления на дела през 2009 

година в сравнение с предходните 2008 и 2007 години, намирам за 

целесъобразно закриването на предвидената по щат 1 бройка за 

младши съдия и отпускането на 1 щатна бройка за съдебен помощник в 

АС. Нуждата от същата се обосновава с цел обезпечаване на 

нормалната дейност и постигане на оптимално бързо и качествено 

правораздаване. Горното е наложително и поради  обстоятелството, 

че през 2010 година предстои ШАС да работи с намален съдийски 

състав от четирима магистрати. 

 

5.2.Квалификация на магистрати и служители.  

Един от основните приоритети в работата на Шуменския 

административен съд и през изминалата 2009год. бе непрестанно 

повишаване квалификацията на работещите в съда магистрати и 

служители с цел гарантиране качество и бързина на осъществяваното 

административно правораздаване. 

През отчетния период обучението на съдии е извършвано по 

програмите на Националния институт на правосъдието и семинарите, 

организирани от Асоциацията на българските административни съдии, 

Върховния административен съд и от административните съдилища на 
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регионален принцип. През 2009 година организирани семинари за 

повишаване на квалификацията си са посетили всички съдии. Най-

важни от тях са участията на всички магистрати от Шуменския 

административен съд в проведените от НИП семинари на тема ”Основи 

на европейското право”, ”Съдебна практика на Съда на ЕО и 

преюдициално заключение”, ”Уволнения на държавни служители по ЗДС, 

ЗМВР, ЗОВС”, „Проблеми на НЗОК”, „Искове по ЗОДОВ”, ”Европейски 

изпълнителни основания”, ”Професионална етика и антикорупция”, 

„Защита на класифицираната информация в съдебната система”, 

„Данъци, мита и акцизи”, „Приложение на ЗУТ, ЗКИР, ЗДС и ЗОС”, 

„Специализирано обучение по европейско право за административни 

съдии”.  

Изключително полезно бе участието на магистратите в петдневен 

семинар в гр.Русе, организиран от Върховен административен съд 

гр.София по проект „Компетентни административни съдии – гаранти за 

точното и еднакво прилагане на законите в административното 

правораздаване”.  

Полезни и с по-тясна практическа насоченост са участията на 

магистрати от ШАС в организираните от Асоциацията на българските 

административни съдии семинари, в това число по Проект 

„Административното правосъдие и развитието на гражданското 

общество”, проведен в град Варна.  

Магистрат от Шуменския административен съд взе участие в 

семинар на тема „Обучение за подпомагане дейността на помощните 

атестационни комисии”, по Проект „Компетентни и мотивирани 

магистрати и съдебни служители”. 

През изминалата 2009 година Административен съд - Шумен, за 

втори пореден път бе домакин на семинар по Проект за провеждане на 

обучение по “Програмата за регионални обучения за съдилищата и 

прокуратурите през 2009г.”, финансиран от Националния институт на 

правосъдието, който се проведе на 29 и 30 октомври 2009г. 

Основната цел на семинара беше насочена към подобряване 

квалификацията на магистратите и уеднаквяване практиката на 

съдилищата по спорни въпроси по прилагането и съдебната практика 
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по Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите 

и данъчните складове и Закона за митниците. 

 Отчитайки важността на обучението и развитието на кадрите, 

ШАС кандидатства и спечели проект за финансиране на обучение по 

Програмата за развитие на съдебната система. В проведеното 

обучение на тема „Работа в екип” участваха 15 магистрати и 

служители. Като част от политиката на ШАС за усвояване на знания и 

умения за междуличностното общуване и комуникации, за позитивно и 

гъвкаво реагиране и справяне с конфликтни ситуации, проведеното 

обучение безспорно допринесе за реализиране на тези цели. 

      Съществува необходимост от повече на брой и по-разнообразни 

обучения свързани с източниците на европейското право, съдебната 

практика на Европейските общности и правото на Европейският съюз в 

сферата на административното правораздаване, както и по специфични 

теми от административното право.  

През 2009г. обучението на съдебните служители е осъществено 

основно по програмите на Националния институт на правосъдието. 

Организирани семинари за повишаване на квалификацията си на теми - 

“Работа по административни дела”, “Защита на класифицираната 

информация в съдебната система”, “Стресоустойчивост и управление 

на времето”, “Граматика и протоколиране”, „Обслужване на 

граждани”, „Обучение за съдебни секретари”, посетиха по-голямата 

част от служителите в специализираната съдебна администрация на 

ШАС. Съдебни служители преминаха задължително обучение за работа с 

класифицирана информация, организирано от Института за 

следдипломно обучение – гр. Стара Загора. 

Служители от Шуменския административен съд взеха участие в 

семинар на тема „Обучение на служителите в администрацията на 

съдебната власт за по-добро обслужване”, по Проект „Компетентни и 

мотивирани магистрати и съдебни служители”. 

Похвална е инициативата на административните съдилища да  се  

организират регионални семинари и за съдебните служители, като 

същите са изключително полезни за подобряване дейността на съда.  
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 През отчетния период служители от Административен съд град 

Шумен участваха в регионален семинар на тема ”Новият ПСАРОАВАС”. 

Съществува необходимост от повече на брой и по-разнообразни 

обучения за служителите от административните съдилища. Следва да 

бъде дадена възможност за участие на съдебни служители от 

Административните съдилища в провежданите от НИП модули „Начално 

обучение за съдебни служители”.  

 

5.3.Организационна дейност - предложения по съществуващи 

организационни и структурни проблеми. 

И през 2009 година, с цел оптимизиране сроковете за 

разглеждане на делата и намаляване броя на забавените такива се 

запази въведената система за месечен отчет – в табличен вид се 

обобщават данни от предходния месец за насрочените, отложени, 

свършени и забавени дела, както и за неизготвяне съдебни актове. 

Резултатите от тях се подлагат на обсъждане и коментар на 

провежданите ежемесечни общи събрания на магистратите от ШАС.Тези 

данни съдържат ценна и полезна информация, необходима за вземане 

на кадрови решения и  за набелязване  на ефективни мерки с цел 

подобряване работата на съда при констатирани слабости и 

забавяния. Ежемесечно се контролират и ненасрочените дела /спрени 

и без движение/. 

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран 

в дейността на Административен съд град Шумен, осъществяван от 

ръководители и служители. Въвеждането на системата за финансово 

управление контрол в Административен съд гр. Шумен, е продиктувано 

от стремежа на ръководството да осигури по-ефективно и ефикасно 

изразходване на финансовите средства и по този начин да отговори 

на нарастващите изисквания на обществото от по-добър 

правораздавателен процес и е насочено към постигане на целите 

заложени в стратегическия план за развитието на Административен 

съд гр. Шумен. За целта, въведените и разработени през 2007 и 2008 

година правила и процедури се допълниха със следните елементи: 
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-Стратегия за обучение и повишаване на квалификацията на 

съдебните служители за периода 2009г. – 2013г.; 

-вътрешна Наредба за документооборота по съдебните дела; 

-Вътрешни правила за реда и документооборота при връщане на 

погрешно внесени такси; 

-план за повишаване на общественото доверие в Административен 

съд Шумен; 

-Антикорупционни процедури; 

-Правила за достъп до обществена информация; 

-Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси; 

-Вътрешни правила за организация на публикуването на съдебните 

актове; 

-Вътрешни правила за реда и организацията на обществените 

поръчки; 

-Стратегия за управление на риска; 

-Процедура за наблюдение /мониторинг/ и отчитане на вътрешните 

контроли;  

Следвайки новостите в областта на вътрешния контрол в 

публичния сектор през изминалия период, регулярно се актуализираха 

утвърдените от ръководството правила и процедури. 

В изпълнение на утвърдената Медийна стратегия през изминалата 

2009г. основните дейности бяха насочени към утвърждаване образа на 

съда като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо 

професионална и авторитетна институция. 

Налице е растящ обществен интерес към правата на гражданите, 

механизмите за тяхната защита и санкциите за правонарушителите. 

През изминалата година като основен начин за оповестяване на 

информацията, във връзка с работата на съда са използвани 

прессъобщенията. Съобщенията се разпространяват чрез публикации в 

интернет-страницата на съда, като по този начин официалната 

информация се оповестява сред неограничен обществен кръг и чрез 

електронната поща – за представителите на медиите. Общо за 

годината са изготвени 19 броя съобщения до медиите по различни 
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информационни поводи, като основните сред тях са образуване на 

дела, които са обществено значими и медиите проявяват интерес към 

тях, насрочване на открити заседания по такива дела и обявяване на 

съдебните актове по тях.  

 

5.4.Материална база-финансови и материални проблеми. 

     Съгласно Договор за наем на недвижим имот между Министерство 

на правосъдието-София  и „Аква Шумен”ЕООД-Шумен, Административен 

съд-Шумен се ситуира и понастоящем ползва ІV-ти етаж от 

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

Мицкевич”№1. 

Ползваният етаж представлява само едно временно решение на 

болезнения проблем с обезпечаване на съда с административна 

сграда. При това експлоатираната от АС площ не предоставя 

възможност за осигуряване на надежна охрана, обособяване зони за 

достъп и сигурност и достъп на инвалиди /липсва асансьор/. В 

сградата се помещават множество институции /НАП и РЦЗ-Шумен/, 

частни адвокатски кантори, офиси на фирми и партийни структури и е 

съсредоточен значителен по обем пътникопоток, което допълнително 

препятства достъпа на граждани и институции до етажа, който е 

последен и затруднява значително работата на съда. 

Гореизложеното поставя на дневен ред бързото и успешно 

разрешаване на съществуващия сграден проблем. 

 

5.5.Ревизионна дейност през годината, резултати. 

      През изминалия период в Административен съд-Шумен не са 

извършвани одити и проверки от Инспектората към Висш съдебен съвет 

– град София и от Инспектората при Министерство на правосъдието. 

Осъществяването на такива досежно дейността на административните 

съдилища като новосформирани структури е необходимо с оглед 

своевременно очертаване слабостите и предприемане необходимите 

мерки за тяхното отстраняване.  
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5.6.Дисциплинарна отговорност. 

      През отчетната година не са образувани дисциплинарни 

производства и не са налагани наказания на съдии от 

Административен съд Шумен на основание чл.308 и сл. от ЗСВ. Не са 

налагани дисциплинарни наказания по реда на КТ на служители от 

Шуменския административен съд.   

 

6.ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. 

6.1.Информационно осигуряване - програмни продукти, деловодна 

система. 

Работата на съда се подпомага от следните програмни продукти: 

АИС „Съдебно деловодство”, счетоводна програма ”Бизнес навигатор”, 

програма за разпределение на делата „Law Choice”,„Сиела” и „Апис”.  

 Използваната информационна деловодна програма е с добро 

качество и много възможности, но се нуждае от усъвършенстване, 

предвид на което поддържаме контакти и даваме съответните мнения и 

препоръки на авторите на програмата от „Информационно 

обслужване”АД, клон Варна. 

 Създадената интернет страница от тази година има нов по-

интуитивен дизайн и така публикуваната информация е по-достъпна от 

посетителите на сайта. Същата е добре организирана и дава 

възможност за получаване на информация за насрочените и приключили 

дела, както и за всички постановени съдебни актове, които се 

качват веднага след постановяването им, съгласно изискванията на 

Закона за съдебната власт. При публичното оповестяване на 

постановените съдебни актове се следи и стриктно се спазват 

рапоредбите на Закона за защита на личните данни.  

През отчетния период, всички работни места разполагат с 

персонални компютри, които са свързани с действащите сървъри. 

Осигурена е цялостна защита чрез UPS устройства. В съдебната зала 

е инсталирана звукозаписна техника, както и компютърна система. 
 

6.2. Техническа обезпеченост. 

Към момента наличната техника осигурява оптимална обезпеченост 

за работа на Административен съд Шумен.  
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През следващата година, при очакваното решаване на 

съществуващия проблем с трайно устройване на съда в самостоятелна 

административна сграда, ще е необходимо набавянето на озвучителна 

техника за оборудване на втора съдебна зала, техническо оборудване 

за изграждане на Информационен център  за улеснение гражданския 

достъп до съда и внедряване на система за видеонаблюдение. 

 

ІІ.ДЕЙНОСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА. 

1.АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. 

     Приемането на Административния процесуален кодекс  безспорно 

е важна стъпка в българското законотворчество,доколкото с него се 

поставиха основите за създаването на отделна система на 

административно правосъдие.  

 Същевременно от влизането в сила на Дял трети от АПК 

“Производства пред съд” до настоящия момент са констатирани редица 

проблеми по прилагането му, очертани в доклада на съда от 

предходната година и заложени като предложения за законодателни 

изменения в АПК.  

 Наред с вече констатираните проблеми при приложението на 

закона,считаме за необходимо гл.ХІ „Производства за обезщетения” 

от АПК изцяло да бъде преработена, като исковете за обезщетения се 

разглеждат от общите съдилища, съответно бъдат изключени от 

подведомствеността на административните съдилища. Така от една 

страна административните съдилища ще могат да насочат своите 

усилия към срочното разглеждане и разрешаване на административните 

дела, а от друга страна - материалното право на обезщетение за 

вреди ще бъде реализирано по един процесуален ред, този по ГПК.   

Намираме за удачно да бъде променен чл.137 от АПК, като 

институтът на призоваване да се регламентира изцяло в АПК, 

съответно в цитирания текст да се уредят всички хипотези на 

призоваване. 

Не са редки случаите, при които срещаме затруднения с 

призоваването на оспорващия, поради което считаме за удачно да 

бъде регламентирана следната процедура: 
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Ø Призовава се на посочения в жалбата адрес за призоваване. При 

липса на такъв посочен адрес за призоваване – съобщението се 

връчва на настоящ адрес, а при липса на такъв – на постоянен адрес 

(за физическите лица) и на посочения в търговския регистър адрес – 

за юридически лица и еднолични търговци. 

Ø Когато оспорващият не бъде намерен на посочените по-горе 

адреси, призоваването става по телефона, ако има посочен по 

делото, като се удостоверява писмено от длъжностното лице, което 

го е направило.  

Ø Ако оспорващият не бъде намерен на адресите за призоваване и 

не може да бъде призован по телефона, връчителят залепва 

уведомление на входната врата или на видно място около нея, в 

което се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, 

както и че същите могат да бъдат получени в 7-дневен срок от 

залепването на уведомлението. Съобщението се смята за връчено след 

изтичане на срока за получаването му от канцеларията на съда.  

Считаме, че горепосочената процедура на призоваване в 

достатъчна степен защитава правото на защита на оспорващия, като 

от друга страна препятства възможността за шиканиране на процеса 

от недобросъвестно поведение. 

 

2.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ: 

2.1.Закон за социалното подпомагане – размерът на социалните 

помощи (месечни, целеви или еднократни), отпускани на едно лице е 

сравнително нисък, като често се касае и за времево ограничение на 

правото на получаване на помощи, поради което считаме за 

нецелесъобразно двуинстанционното разглеждане на делата.   

2.2.Закон за движението по пътищата – решенията, постановени по 

жалби срещу заповеди, с които се налагат принудителните 

административни мерки по чл.171 от ЗДП, да не подлежат на 

касационно обжалване. Самият законодател е предвидил пределен срок 

на действие на наложената ПАМ, като след настъпването на 

прекратителното условие, с което е обвързано действието, 

принудителната мярка отпада. Разпоредбите на чл.171, ал.1, т.1, 
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т.”б” и т.”г” от ЗДП регламентират срокове съответно не за повече 

от шест и не за повече от един месец, което е показателно за 

идеята на законодателя за времево ограничение на действието на 

наложената ПАМ. Предвиденият двуинстанционен съдебен контрол за 

тези актове е предпоставка за приключване на производството с 

влязло в сила решение след отпадане действието на  ПАМ. 

Подкрепяме идеята за промяна на подсъдността на 

административните дела, които към момента се разглеждат като първа 

инстанция от Върховния административен съд. Считаме за удачно едни 

и същи по съдържание административни актове, различаващи се 

единствено по издателя си,  да подлежат на обжалване пред 

административните съдилища. 

 

ІІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

    Всяка една изминала година от функционирането на 

административните съдилища затвърждава оценката за необходимостта 

от съществуването им. Спазването на установените срокове за 

разглеждане на делата и изготвяне на съдебните актове, както и 

подобряване качеството на правораздаването, повишават общественото 

доверие и мотивират гражданите и организациите да търсят защита от 

съда срещу незаконосъобразните актове и действия на 

администрацията. Не се различава от общата оценка за работата на 

административните съдилища и оценката за дейността на 

Административен съд-Шумен, като и през следващия отчетен период 

нашите усилия ще бъдат насочени към бързо и качествено 

правораздаване, адекватно на динамиката в законодателството и на 

обществените потребности, както и към затвърждаване образа на съда 

на компетентна, отговорна и безпристрастна съдебна институция.   

 

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                        /Кремена Борисова/ 


