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             Изминалата 2014година не се отличава особено по динамиката и 
естеството на правораздавателната дейност на Административен съд-Смолян,в 
сравнение с предходните отчетни периоди.Целенасочено продължи да се 
работи за бързо и качествено правораздаване,за утвърждаване на 
административното правосъдие  като гаранция за спазване на правата на 
участниците в процеса,за открито и предвидимо правораздаване,което ще 
повиши общественото доверие в работата на съда. 
 
 
                          I.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

 
             През отчетния период Административен съд –Смолян има по щат 5 
бройки за магистрати и 17 щатни бройки за служители. 
             Считано от 29.07.2014г. с решение на ВСС е освободена от заеманата 
длъжност съдия Росица Сбиркова – административен ръководител,председател 
на Административен съд-Смолян,поради пенсиониране.Оттогава до края на 
2014г. е вакантна 1 щатна бройка за съдия.         
             Със заповед на председателя на Върховния административен съд за 
изпълняващ функциите „административен ръководител-председател“ е 
назначена съдия Добринка Грибачева. 
             По действащото за 2014г. щатно разписание Административен съд-
Смолян няма предвиден щат за  съдебен администратор,съдебен 
помощник,шофьор и майстор-поддръжка. От утвърдените 17 щата за съдебни 
служители заети са 16 като една щатна бройка за съдебен секретар е свободна. 
През 2014г. беше проведен конкурс за вакантната длъжност “административен 
секретар“ и същата беше заета от служител на съда,работил до тогава като 
съдебен секретар. 
            Всеки магистрат работи в екип с конкретен деловодител и 
секретар,която практика има редица предимства като бърз контакт,познаване 
изискванията на магистрата и ясно очертаване на отговорностите. 
 
 

                 II.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 

 
            През 2014г. общият брой на новопостъпилите дела е 492, от които 262 
административни дела и 230 касационни дела.Към края на 2013г. са останали 
висящи 84дела и затова разгледаните дела през отчетния период са общо 576. 
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До края на годината са решени общо 505 дела,от които 267 са 
административните дела и  238 - касационни дела.     
           Действителната натовареност на съдиите по отношение на разглеждане 
на делата в Административен съд-Смолян е 10.47, при 10.27 през 2013г. 
           Средната действителна натовареност през 2014г. при свършените дела е 
9.18 , при 8.87 през 2013г. 
           От общо свършените 505дела,от които 267 административни и 238 
касационни дела,в срок до 3 месеца са свършени общо 482дела, съответно 246 
административни и  236 касационни дела, или това са 95.45% от всички решени 
дела.   
 
                              III.АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА  
 
 
          През отчетния период са били образувани общо 262 административни 
дела,като заедно с висящите 49дела от предходния период, са разгледани общо 
311дела. От тях свършени до края на 2014г. са 267 административни дела,от 
които 202 са приключени със съдебно решение и 65 са прекратени с 
определение.Останали несвършени в края на отчетния период са 44 
административни дела. 
          За сравнение през 2013г. в Административен съд-Смолян са били 
образувани 272 административни дела,или за отчетния период следва да се 
отчете лек спад в броя на новообразуваните дела. 
          В срок до 3 месеца съдиите са разгледали и решили 246 дела от общо 
приключените 267 административни дела за 2014г.,или те представляват 
92.14% от делата. През 2013г. в 3-месечен срок са решени 84% ,през 2012г. – 
също 84%, през 2011г. – 72%. Данните за 2014г. показват по-голяма бързина в 
разглеждане и приключване на административните дела,съответно говорят за 
по-голяма организираност в работата на съдиите. 
          С продължителност над 3 месеца са приключени 21 дела,или 7.86% от 
всички решени дела,докато през 2013г. свършените над 3 месеца са 16%,през 
2011г. – също 16%,през 2011г.- 28% . Данните показват чувствително 
намаление на броя на делата,гледани над 3 месеца. 
 
                 1.Видове образувани административни дела: 
 
          1/.За първи път през 2014г. най-голям е броят на делата,образувани по 
жалби на основание Закона за общинската собственост/ЗОбС/, Закона за 
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държавната собственост/ЗДС/,Закона за местното самоуправление и 
местната администрация/ЗМСМА/ и Закона за администрацията/ЗА/ - 
образувани са общо по четирите закона 61броя дела,които представляват 
23.28% от всички новоообразувани административни дела.През предходните 
години от дейността на Административен съд-Смолян по традиция най-голям е 
бил броят на делата,образувани по жалби на основание Закона за устройство на 
територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. 
 През предходните години - 2013г. по четирите посочени закона са образувани 
29 дела,съставляващи 10.7%, през 2012г.- 37дела,съставляващи 11.1%, през 
2011г.-39дела – 9%. 
           Разгледани са общо 66 дела по посочените закони,които са 21.22% от 
всички дела за разглеждане, при 31дела – 9.6% през 2013г., 38дела-9.8% през 
2012г. и 47дела – 8.4% през 2011г. 
           В групата дела по четирите закона с най-голям вътрешен дял  са 
образуваните дела по ЗОбС - 41,следват делата ,образувани по ЗМСМА – 16 
броя, по ЗА – 3броя дела и по ЗДС – 1дело. 
           От разгледаните общо 66 дела от тази група в края на отчетния период са 
приключени 60 дела и останали висящи 6 дела.От решените дела в 3-месечен 
срок за завършени 58дела,които представляват 96.7%. За предходната 2013г. в 
този срок за решени 92.3% от делата,през 2012г. – 94.4% и през 2011г. – 80.4%. 
          По предмет в тази група са делата по жалби срещу решения на 
общинските съвети,по жалби срещу актове на държавни и местни органи във 
връзка с управлението и разпореждането с държавна и общинска 
собственост,обжалвания на заповеди за оценка при отчуждаване по ЗОбС и 
други.През 2014г. няма образувани дела по обжалване на подзаконови 
нормативни актове на общинските съвети.През предходните години – през 
2013г. е образувано 1 административно дело от този вид,а през 2012г. и през 
2011г.- по 3 броя дела срещу изменения в Правилници и Наредби на 
общинските съвети. 
            
            2/.На второ място се нареждат делата,образувани по жалби на основание 
Закона за устройство на територията/ЗУТ/ и Закона за кадастъра и 
имотния регистър/ЗКИР/, по които общо са образувани 59 
дела,представляващи 22.52% от всички новообразувани административни 
дела.През предходните години е бил значително по-голям броят на 
делата,образувани по тези два закона,като през 2013г. – 95дела,представляващи 
35%, през 2012г. – 132 дела,представляващи 40%,през 2011г. – 154 дела, 
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представляващи 35.3%,така че през отчетния период има спад в броя на делата 
от тази материя. 
           Преобладават делата,образувани по ЗУТ,които са 52 броя и  по ЗКИР- 
7дела.По материя преобладават делата по обжалване на заповеди за одобряване 
на подробни устройствени планове и откази за одобряване,обжалване на 
заповеди на началника на РДНСК-ЮЦР и на актове на началника на ДНСК. 
           През 2014г. са разгледани общо 78 дела по ЗУТ и ЗКИР,които са 25.08% 
от всички разгледани административни дела,докато през 2013г. – 123дела,които 
са 38%, през 2012г. - 163дела,представляващи 42%  и през 2011г. – 
216дела,които са 38.5%. За отчетния период са приключени общо 63дела по 
двата закона,които са 23.6% от всички свършени административни дела.В края 
на периода са останали висящи 15дела,които са 34.1% от всички висящи дела. 
          От всичко решени 63дела по двата закона в 3-месечен срок са 
приключени 55дела,които представляват 87.3%,докато през 2013г. в този срок 
са свършени 79дела,представляващи 76%, през 2012г. – 77.8% и през 2011г. – 
52%. Следователно,за Административен съд-Смолян през отчетната 2014г.е 
налице е осезаемо подобряване бързината на правораздаване по посочените 
закони.След повече от 3месеца са приключени 8дела-12.7%, докато през 2013г. 
са били 25дела- 24%, през 2012г. решените над 3 месеца са 22.2% и през 2011г.-
48%. 
 
           3/.На трето място са делата,образувани на основание Кодекса за 
социално осигуряване/КСО/ и Закона за социално подпомагане/ЗСП/ - 19 
дела,представляващи 7.25%, докато през 2013г. са 17 дела, съставляващи 6.2%, 
през 2012г. са 28 дела,или 8.4%. и през 2011г. - 24дела,представляващи 5.5%.  
Останали висящи в края на 2013г. са 4дела от тази материя,или общо по КСО и 
ЗСП са разгледани 23дела,представляващи 7.4% от всички административни 
дела за разглеждане.Съответно през 2013г. са разгледани 20дела – 6.2%,през 
2012г. са разгледани 30дела – 7.7%,през 2011г.-28дела,или 5.5%. 
           По- големият брой от делата са образувани по КСО – 14 дела,а по ЗСП-5 
дела.Най-често се оспорват откази за отпускане на лична пенсия и откази за 
отпускане на социални помощи. 
          От всичко приключени 19 дела по двата закона всички са свършени в 3-
месечен срок – 100%, докато през 2013г. – 81.3% са в този срок, през 2012г. – 
96.3%, през 2011г. – 80.7%. Заслужава да се отбележи подобряване на 
бързината на разглеждане на този род дела,с които се разрешават спорове за 
изплащане на пенсии и социални помощи. 
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           4/. На четвърто място през 2014г. са делата,образувани на основание 
Закона за държавния служител и Закона за МВР – общо 14дела,които 
представляват 5.34% от образуваните дела,докато през 2013г. са били 
17дела,представляващи 6.2%, през 2012г . - 20дела, съставляващи пак 6.2% и 
през 2011г. – 4.6%. Вътрешното разпределение е: по Закона за държавния 
служител – 1дело и по Закона за МВР – 13дела,от които преобладават делата за 
оспорване на наложени дисциплинарни наказания. 
            По посочените два закона останали несвършени от 2013г. са  5дела,така 
че през 2014г. са разгледани общо 19дела по материята.От тях в 3-месечен срок 
са решени 13дела,представляващи 86.7%, през 2013г. – 15дела, съставляващи 
75%, през 2012г. - 82.4% и през 2011г. – 72.2%.  Отново следва да се отчете 
подобряване на срочността на разглеждане на делата в сравнение с предходни 
периоди. 
 
           5/. На пето място през 2014г. се нареждат делата,образувани на 
основание Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/ 
и Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от 
горския фонд/ЗВСГЗГФ/ - общо 13дела,представляващи 4.96%. През 2013г. са 
били 12дела,представляващи 4.4%, през 2012г. тези дела са 10броя – 3%,през 
2011г. – 12дела,представляващи 2.7%.  
          Заедно с 4 несвършени от предходната 2013г. са разгледани общо 17дела 
по двата закона, които са 5.47%  от общо разгледаните дела. Докато през 2013г. 
са разгледани общо 12дела,представляващи 3.7%, през 2012г. – 
11дела,представляващи 2.8% и през 2011г. са разгледани 
23дела,представляващи 4.1%. 
          Горните данни свидетелстват,че продължава процеса на реституция на 
земеделски земи и горски имоти.Пред административния съд като първа 
инстанция се обжалват откази на общините за издаване на удостоверения и 
скици,оспорват се заповеди за определяне на застроена площ и други. 
          През 2014г. са образувани 8 дела на основание Закона за подпомагане на 
земеделските производители,представляващи 3.05% от всички образувани дела, 
като за сравнение през 2013г. са били образувани само 2дела по този закон,а 
през 2012г. – 12дела,представляващи 3.6%. 
 
          6/. Други административни дела: Такива са делата,образувани по жалби 
на основание Административнопроцесуалния кодекс, Закона за 
здравето,Наредба №8 за сечите в горите и други,общо 59 дела,представляващи 
22.52% от всички образувани административни дела през 2014г. 
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                     2.Движение на административните дела 
 
         От общо приключените през 2014г. 267 броя административни дела в 3- 
месечен срок са решени 246 дела,което представлява 92.13%,а след изтичане на 
3 месеца са приключени 7.87%. През предходните периоди – за 2013г. до 3 
месеца са приключени 84%, а през 2012г. в този срок за решени 
83.9%.Следователно за отчетния период следва да се отбележи значително 
подобряване на срочността за разглеждане на административните дела,което е 
резултат от по-голяма експедитивност и организираност на съдиите и 
съдебните служители.Действително е налице лек спад в броя на образуваните 
административни дела в сравнение с 2013г.( с 10броя дела),но в същото време 
се забелязва и по-ниска висящност в края на отчетния период (44дела към края 
на 2014г.,при 52дела за 2013г. ). 
            По материя на разглежданите и решавани дела срочността е следната: 
            - на първо място  при 100%  решени в 3-месечен срок са 
делата,образувани по ДОПК,по КСО и ЗСП,по чл.304 от АПК,исковете по АПК 
и частните административни дела; 
            - на второ място при 96.67% решени в 3-месечен срок са 
делата,образувани на основание ЗОбС,ЗДС и ЗМСМА и ЗА; 
            -    на трето място с 93.75% се нареждат делата по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; 
            -   на четвърто място са делата по ЗУТ и ЗКИР – 87.3%  и съответно на 
пето място по бързина на разглеждане са делата по ЗМВР и ЗДСл при 86.67%. 
            Постъпилите административни дела в Административен съд-Смолян за 
отчетния период не са много на брой,но като правно основание са разнообразни 
и при липсата на специализация се налага съдията да се готви и разглежда дела 
по най-широк кръг нормативни актове.Най-честите причини за отлагане на 
съдебните заседания са нередовните призовавания,молбите на страните за 
отлагане на делото при наличие на предпоставки по чл.139 ал.1 от 
АПК,представяне на заключения от вещи лица извън срока по чл.199 от ГПК и 
други. Макар че разпоредбата на чл.150 ал.2 от АПК задължава жалбоподателя 
да посочи доказателствата,които иска да бъдат събрани и да представи  с 
жалбата писмените доказателства,с които разполага,това задължение не е 
свързано с преклудиране на правото тези доказателства да се искат и 
представят в първото съдебно заседание,а понякога и във  второто съдебно 
заседание след изслушване на експертиза.При евентуална промяна в 
процесуалния закон с предвидена преклузия на правото да се представят 
доказателства и да се правят доказателствени искания, би могло да се постигне 
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дисциплиниране на страните,което ще допринесе за по-бързо решаване на 
делата. 
 
                      3.Качество на постановените съдебни актове 
 
            През отчетния период след касационно обжалване пред Върховния 
административен съд са върнати 86 броя дела.От тях по 61 дела обжалваните 
актове са потвърдени от горната инстанция,което представлява 70.93%, докато 
за 2013г. са потвърдени 69.8%, през 2012г. - 74.6% и през 2011г. – 75%. 
            Отменени изцяло през 2014г. са 24 съдебни акта,представляващи 
27.91%, докато през 2013г. са отменени 36 акта – 28.5%, през 2012г. - 22.6% и 
през 2011г. – 16.48%. Частично отменен е 1 съдебен  акт – 1.16%, при 2.3% през 
2013г., през 2012г. – 2.7%  и през 2011г.- 4.5% . 
            Касационният контрол по видове административни дела : 
            1/. На първо място по брой обжалвани и върнати дела  с правно 
основание ЗУТ и ЗКИР – 39 броя като от тях са потвърдени 29 броя - 74.36%, 
докато през 2013г. са потвърдени от тази категория 61.5%, при 76.2% през 
2012г. и през 2011г. – 72.2%.; 
            2/. На второ място се нареждат т.н.“други административни дела“ – 
17съдебни акта,от които са потвърдени 70.59%; 
            3/.  На трето място са върнатите дела по ЗДСл. и ЗМВР - 11 акта,като от 
тях са потвърдени 72.72%. 
            От горните цифри е видно,че е налице леко повишение в процента 
потвърдени актове,в сравнение с данните за 2013г.По видове дела следва да се 
отбележи подобряване качеството на постановените съдебни актове по ЗУТ и 
ЗКИР,което е следствие на уеднаквяване съдебната практиката на ВАС,второ 
отделение. 
 
                             IV. КАСАЦИОННИ ДЕЛА 
 
             През отчетната 2014 г. са образувани общо 230  касационни дела, като 
за сравнение през 2013 г. са били образувани общо 274  касационни дела, през 
2012 г. - 259 касационни дела и през 2011 г. - 224 касационни дела. Заедно с 
останалите висящи от 2013 г. 35 дела през 2014 г. са разгледани общо 265 
касационни дела. До края на отчетния период са приключили 238 от тях и са 
останали висящи 27. 
            От общо свършените 238 дела в срок до 3 месеца са приключили 236 
дела, което представлява 99,16% от делата, при 100% приключени в 3-месечен 
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срок през 2013 г., при 98,8% през 2012 г. и 99% през 2011 г. След 3-месечния 
срок са свършени 2 дела, които съставляват 0,84%, съответно през 2012 г. са 
били 3 броя дела - 1,2% и през 2011 г. - 1%. Според данните следва да се отчете, 
че има известен спад в броя на образуваните касационни дела в сравнение с 
2013 г., както и има по-ниска висящност на делата в края на отчетния период. 
Запазена е тенденцията за срочно решаване на касационните дела, което е 
следствие на добрата организираност на съдиите и съдебните служители. 
              
                                     Видове касационни дела: 
 
              1/. В групата на касационните дела по-големият брой дела са 
касационни административно-наказателни дела, от които през отчетния период 
са образувани 217 дела, представляващи 94,37% и заедно с останалите висящи 
33 дела от предходната 2013 г., са разгледани общо 250 КАНД. Докато през 
2013 г. са били образувани 264 дела от този вид - 96,4% и заедно с останалите 
висящи от 2012 г. 17 броя, са били разгледани общо 236 КАНД, през 2012 г. са 
образувани 261 дела - 91,6% от всички касационни дела и през 2011 г. - 92,4%. 
Приключени са до края на отчетния период 225 дела, от които общо в 3-
месечен срок 224 дела, съставляващи 99,56%, съответно през 2013 г. са 
приключени 248 дела, от които 100% са в 3-месечен срок, през 2012 г. - 98,8% и 
през 2011 г. - 99%. 

Според своя предмет КАНД могат да се групират в следните групи: 
- На първо място по брой образувани касационни административно-

наказателни дела са делата за извършени нарушения по Закона за горите - 38 
броя; 

- На второ място се нареждат две групи дела – за нарушения по 
Закона за движение по пътищата – 24 броя и за нарушения по Кодекса на труда 
– 24 броя; 

- На трето място по брой образувани дела са делата за нарушения на 
Закона за техническите изисквания към продуктите – 16 дела; 

- На четвърто място са делата за нарушения по Закона за 
обществените поръчки – 15 броя; 

- На пето място се нареждат делата, образувани за нарушения по 
Закона за акцизите и данъчните складове - 12 броя. 

Останалите КАНД са по няколко броя от различни закони като: за 
нарушения по Кодекса за застраховането – 8 дела, по Закона за туризма – 7 
дела, по Закона за здравето – 7 дела, по Закона за електронните съобщения – 5 
броя, по Закона за храните – 5 броя, по Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в 
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горите – 5 броя дела, по Закона за водите – 5 броя, по Закона за здравното 
осигуряване – 5 броя и по Закона за автомобилните превози – 5 броя. 
Образувани са и единични дела по други закони.  

Прави впечатление за 2014 г. значителното намаляване на броя на 
образуваните касационни административно-наказателни дела за нарушения на 
Закона за движение по пътищата, които са намалели двойно, за разлика от 
предходната 2013 г., когато са били 52 броя дела. В тази връзка отношение има 
приемането на тълкувателното решение на Върховния административен съд за 
мобилните камери.  

 
             2/.На второ място са касационните административни дела, образувани 
на основание ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – общо 13 дела, представляващи 5,65%, 
докато през 2013 г. са образувани 10 дела – 3,6%, през 2012 г. са 22 дела – 8,5%, 
през 2011 г. – също 8,5%. Заедно с останалите 2 висящи дела от предходната 
2013 г., са разгледани общо 15 касационни административни дела и от тях до 
края на отчетния период са решени 13 дела и 2 са останали висящи в края на 
2014 г. Тези данни потвърждават, че все още в страната не е приключила 
реституцията на земеделските и горските имоти.  

От приключените 13 броя дела, в срок до 3 месеца, са решени 12 дела и 1 
дело е приключено за срок над 3 месеца.  

Общо за разглеждането на касационните дела следва да се отчете, че 
същите се решават почти стопроцентово в 3-месечен срок, като по тях се 
събират само писмени доказателства. Специално касационните 
административни дела обичайно са със значителна фактическа сложност, която 
изисква повече време за проучване на делото, за справки по съдебната практика 
и съответно повече време за изготвянето на съдебното решение. 

 
 
        V.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПО СЪДИИ, 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА И ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ 
АКТОВЕ 

 
1. Разпределението на делата и през 2014 г. се извършва с помощта на 

софтуерния продукт „Лоу чойс“, предоставен от ВСС, който осигурява 
сравнително равномерно натоварване на всички съдии. През отчетния период 
няма постъпили оплаквания за нарушения на реда за разпределение на делата 
по „случаен принцип“.  

 



11 
 

2. Статистическата справка за дейността на съдиите в Административен 
съд - Смолян за 2014 г. показва следното за разгледаните дела: 

Съдия Добринка Грибачева е разгледала 137 дела и е приключила общо 
118 дела, от които 113 са в 3-месечен срок, представляващи 95,76%, при 89,7% 
за 2013 г., при 95,1% за 2012 г. и при 76% за 2011 г. 

Съдия Васил Чалъков е разгледал общо 135 дела, като е приключил 
общо 115 дела, от които в 3-месече срок 110 дела, представляващи 95,65%, при 
91,5% през 2013 г., при 90,7% през 2012 г. и през 2011 г. – 79%. 

Съдия Красимира Селенова е разгледала общо 126 дела и е приключила 
113 дела, от които в 3-месечен срок 113 дела, представляващи 100% от 
решените, при 99% през 2013 г., през 2012 г. – също 99% и през 2011 г. – 89%. 

Съдия Калинка Младенска е разгледала 138 дела и е приключила общо 
119 дела, от които в 3-месечен срок 111 дела, представляващи 93,28%, при 
86,6% през 2013 г., при 85,3% през 2012 г. и през 2011 г. – 78%. 

Съдия Росица Сбиркова е разгледала 40 дела и е приключила 40 дела, от 
които 35 в 3-месечен срок – 87,5%, през 2013 г. - също 87,5%, през 2012 г. – 
83,6% и през 2011 г. – 80%. 

Всички действащи съдии през 2014 г. са показали по-добра срочност на 
разглеждане на делата като резултат от по-добра организираност и повече 
лични усилия. 

 
       3.Постановяване на съдебните актове: 

  
И през отчетната 2014 г. всички съдебни актове са постановени в 

инструктивния едномесечен срок по чл. 172, ал. 1 от АПК – 100%. Този 
показател се спазва по традиция в Административен съд - Смолян от 
създаването на съда. 

Качеството на постановените съдебни актове според резултата от 
касационния контрол по съдии е, както следва: 

Съдия Добринка Грибачева – обжалвани 8 решения, потвърдени 6 
решения, представляващи 75%, при 61,5% през 2013 г., през 2012 г. – 78% и 
през 2011 г. – 88%. Изцяло отменени са 2 решения – 25%. Обжалвани са 8 
определения, от които са потвърдени 6 определения – 75% и 2 са отменени 
изцяло – 25%.  

Съдия Васил Чалъков – обжалвани 17 решения, от които потвърдени са 
11 решения, представляващи 64,71%, при 64,3% през 2013 г., през 2012 г. – 71% 
и през 2011 г. – 72%. Изцяло отменени са 6 решения – 35,29%. Обжалвани са 5 
определения, от които 3 са потвърдени – 60% и 2 са отменени изцяло – 40%. 
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Съдия Красимира Селенова – обжалвани са 15 решения, като са 
потвърдени 11 решения – 73,33%, при 47,8% за 2013 г., през 2012 г. – 82% и 
през 2011 г. – 66%. Изцяло отменени са 3 решения и 1 обезсилено. Обжалвани 
са 4 определения, като 3 броя са потвърдени – 75% и 1 брой отменено – 25%. 

Съдия Калинка Младенска – обжалвани са 9 решения, като потвърдени 
са 6 от тях, представляващи 66,67%, при 79% през 2013 г., през 2012 г. – 77% и 
през 2011 г. – 66%. Изцяло отменено е едно решение и са обезсилени 2 
решения. Обжалвани са 10 определения, от които 7 са потвърдени – 70%, 2 са 
отменени и 1 частично отменено и обезсилено. 

Съдия Росица Сбиркова – обжалвани 9 решения, от които са потвърдени 
7, представляващи 77,78%, при 72,7% през 2013 г., през 2012 г. – 86% и през 
2011 г. – 77%. 

Прави впечатление за отчетния период,че почти при всички съдии има 
повишение в процента на потвърдените съдебни актове,в сравнение с 
предходната 2013г. 

 
 
            VI. ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 
 
През 2014г. повишаването на квалификацията на съдиите и съдебните 

служители се извършваше по годишната програма на Националния институт на 
правосъдието/НИП/ и с участия в обучения,семинари и работни 
срещи,организирани от административните съдилища и от Асоциацията на 
българските административни съдии/АБАС/.Магистрати и служители бяха на 
обучения по проекти на Европейския съюз с бенефициенти Върховен 
административен съд и Административен съд-Хасково. 

 
1. Квалификация на магистрати: 

 
Съдия Тема на обучение 

Добринка 
Грибачева 

1. "Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни 
производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и  безопасни 
условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за 
митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните 
превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството 
и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закона за хазарта, 
Закона за горите и др."       - 01.2014г. 

2. "Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС 
законодателство. Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС  в ЕС" – 
02.2014г. 

3. "Съдебни производства по обжалване на административни актове по Закона 
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за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника по 
прилагането му" – 02.2014г. 

4. "Актуална практика на Европейския съд по правата на човека по 
приложението на Европейската конвенция за правата на човека и основните 
свободи по дела, страна по които е Република България" – 03.2014г. 

5. "Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи и 
митническия режим. Проблеми на досъдебното производство и съдебната 
практика. Финансови и счетоводни познания при разследването на тези 
престъпления." – 04.2014г. 

6. Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
04.2014г. 

7. "Закон за защита на личните данни" – 06.2014г. 
8. "Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на 

Европейските общности - форма, изисквания, реквизити, ред за подаване" – 
07.2014г. 

9. Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
07.2014г. 

10. "Дисциплинарни производства по ЗМВР. Изпълнение по глава ХVІІ от 
АПК" 10.2014 

Васил Чалъков 1. "Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни 
производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и  безопасни 
условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за 
митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните 
превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството 
и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закона за хазарта, 
Закона за горите и др."       - 01.2014г. 

2. "Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС 
законодателство. Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС  в ЕС" - 
02.2014г. 

3. "Съдебни производства по обжалване на административни актове по Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника по 
прилагането му" – 02.2014г. 

4. "Актуална практика на Европейския съд по правата на човека по 
приложението на Европейската конвенция за правата на човека и основните 
свободи по дела, страна по които е Република България" – 03.2014г. 

5.  Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
04.2014г. 

6. "Закон за защита на личните данни" – 06.2014г. 
7. "Конфликт на интереси. Правна уредба. Практически аспекти по прилагане 

на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" – 
06.2014г. 

8. "Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на 
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Европейските общности - форма, изисквания, реквизити, ред за подаване" – 
07.2014г. 

9. Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
07.2014г. 

10. "Дисциплинарни производства по ЗМВР. Изпълнение по глава ХVІІ от 
АПК" 10.2014 

Красимира 
Селенова 

1. "Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни 
производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и  безопасни 
условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за 
митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните 
превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството 
и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закона за хазарта, 
Закона за горите и др."       - 01.2014г. 

2. "Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС 
законодателство. Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС  в ЕС" -
02.2014г.  

3. "Съдебни производства по обжалване на административни актове по Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника по 
прилагането му" – 02.2014г. 

4. "Бежанско право, съвместно с Асоциация "Форум" – 02.2014г. 
5. "Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС. Европейски 

изпълнителни  
     основания. " – 03.2014г. 
6.  Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 

Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  
     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 

правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
04.2014г. 

7. "Подкуп. Търговия с влияние" – 04.2014г. 
8. "Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на 

Европейските общности - форма, изисквания, реквизити, ред за подаване" – 
07.2014г. 

9. Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
07.2014г. 

10. "Гаранции за защитата правото на свобода на изразяване (чл. 10 от 
Конвенцията) - НФМ" – 09.2014г. 

11. "Актуални практически проблеми, свързани с предоставянето на убежище 
на бежанци" – 09.2014г. 

12. "Съдебно сътрудничество в рамките на ЕС.  Регламенти и процедури, 
приложимост от гледна точка на българския административен процес" – 
10.2014г. 

13. "Дисциплинарни производства по ЗМВР. Изпълнение по глава ХVІІ от 
АПК" 10.2014 

14. "Финансово разследване и трафик на хора" – 12.2014г. 
 



15 
 

Калинка 
Младенска 

1. "Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни 
производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и  безопасни 
условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за 
митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните 
превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството 
и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закона за хазарта, 
Закона за горите и др."       - 01.2014г. 

2. "Европейско данъчно право. Актуално развитие на европейското ДДС 
законодателство. Практика на Съда на ЕС. Борба с измамите с ДДС  в ЕС" - 
02.2014г. 

3. "Съдебни производства по обжалване на административни актове по Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника по 
прилагането му" – 02.2014г. 

4. "Актуална практика на Европейския съд по правата на човека по 
приложението на Европейската конвенция за правата на човека и основните 
свободи по дела, страна по които е Република България" – 03.2014г. 

5.  Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
04.2014г. 

6. "Административнонаказателна отговорност" – 05.2014г. 
7. "Закон за защита на личните данни" – 06.2014г. 
8. "Конфликт на интереси. Правна уредба. Практически аспекти по прилагане 

на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" – 
06.2014г 

9. "Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на 
Европейските общности - форма, изисквания, реквизити, ред за подаване" – 
07.2014г. 

10. Двудневна работна среща /кръгла маса/ с участието на съдии от 
Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян,  

     по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12- 24- 5/ 17. 04. 2013г. – 
07.2014г. 

11. "Актуални практически проблеми, свързани с предоставянето на убежище 
на бежанци" – 09.2014г. 

12. "Дисциплинарни производства по ЗМВР. Изпълнение по глава ХVІІ от 
АПК" 10.2014 

 
                   2.Квалификация на съдебни служители: 
 
       Участието в различни форми на обучение е право и задължение на всеки 
съдебен служител и следва да се взема предвид при ежегодното атестиране. 
 
       1/.Почти всички съдебните служители от Административен съд-Смолян 
бяха обхванати от обученията по проекта на Административен съд – Хасково 
по ОПАК,както следва: 
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- „Работа със софтуерния продукт MS Office 2010“,  10.03.2014 – 30.04.2014г. 
-  Закон за защита на личните данни“ – гр. Девин, 06.2014г. 
- „Стандарти за качествено обслужване на чужди граждани и хора с 
увреждания“ к.к. Елените, 07.2014г. 
 

       2/.Участия в други обучения: 

   -    "6421A Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network 
Infrastructure", 01.2014г., София, Слави Иванов;  

        -   „Вътрешен контрол – приложимо законодателство. Елементи на СФУК 
и практическо приложение. Отговорности свързани с въвеждането на СФУК. 
Специфика на дейността на съдилищата.“, 03.2014, гр. Севлиево, Росица 
Крайчева 
         -  „Етично поведение на съдебния служител“, 10.2014г., Велико Търново,     
Мария Русинова и Теменужка Лимонова; 
        -  „Правна система на ЕС и връзка с националната система“, 11.2014г., 
Бургас, Златка Ряхова; 
        - „Европейски съюз – предизвикателства през периода 2014 - 2020“, 
11.2014г., Пловдив, Антония Маринкова; 
        - „Управление на публични финанси в съдебната система“, 11.2014г., 
Пловдив, Росица Крайчева; 
        - "ND900BG IBM Domino 9 Administration Fundamentals", 1-ви етап  - 
06.2014г., Правец, 2-ри етап  - 10.2014 София, Слави Иванов; 
 
                               VII. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 
 

              От 2009г. Административен съд-Смолян има самостоятелни помещения 
в сградата на Съдебната палата гр.Смолян. 
              Съдът разполага с една съдебна зала,която се ползва от съдиите по 
график.По изключение,например когато се налага спазване на 3-месечния срок 
и след съгласуване със съответния колега, дело може да бъде насрочено в 
отклонение от седмичния график за ползване на съдебната зала. 
              Архивът на съда,който непрекъснато се увеличава,се съхранява в 
метални шкафове по коридора поради липса на помещение за архив. 
              Добре би било, да се намери техническо решение за обособяване на 
специално помещение за архив според изискванията,както и втора съдебна 
зала,която да бъде с достъп на естествена светлина. 
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                           VIII. ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
 

          Административен съд –Смолян има специално изградена компютърна мрежа 
до всички работни места,които са обезпечени с компютри и принтери.         
Използваното техническо оборудване /сървъри, компютри, принтери и копирна 
машина/ е придобито основно 2007г. и 2008г.,като и към онзи момент част от него е 
втора употреба.Последно през 2013г. са закупени 5 броя компютри втора 
употреба/без монитори/. 
         Използва се Автоматизирана система за управление на делата „Lotus Notes 
8.5“- една сравнително нова версия,която се поддържа на място според спецификата 
на административното правораздаване. 

Безспорна е нуждата от обновяване на техническото оборудване на съда, което 
да е в съответствие с техническите изисквания на Единната деловодно-
информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административните съдилища в 
Република България.  

Засега в съда няма монтирано ПОС-терминално устройство,което би  улеснило 
гражданите при заплащане на държавни такси.  

През отчетния период зачестиха случаите в съда на изпращане на преписи от 
протоколи по електронна поща при направено искане от страни и адвокати. 

 
                     ИЗВЪРШВАНИ ПРОВЕРКИ 
 
От 26.05. до 3.06.2014г. беше извършена одитна проверка от ВСС на дейността 

по планирането,администрирането и отчитането на бюджетния ресурс за 
календарната 2013г. в Административен съд-Смолян. Дадените препоръки от 
одитора са изпълнени като изпълняващият длъжността административен 
ръководител е одобрил актуализация на 7 групи Вътрешни правила на съда. 

За отчетния период не е извършвана комплексна проверка от Инспектората 
към ВСС. 

 
 
                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
От всичко изложено може да се заключи,че съдиите и служителите са 

постигнали много добри резултати през 2014г. 
Поздравявам всички съдии и служители за положения високоотговорен труд!  
 
 
 
 
 
                            и.д.Административен ръководител-председател 
                                        на Адм.С-Смолян   Добринка Грибачева:                       


