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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
1.1. СЪДИИ 

 
В Административен съд  Благоевград през 2007 година са работили 

десет съдии, в това число административен ръководител - председател и 
зам. административен ръководител – зам. председател. 

 На 03.01.2007г. председателят на Административен съд Благоевград 
Василка Шаламанова встъпи в длъжност на тържествена церемония, 
организирана от Председателя на Върховния административен съд  
Константин Пенчев.  

На 15.02.2007г. съдиите от Административен съд Благоевград  
положиха клетва и встъпиха в длъжност на тържествена церемония, 
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организирана от председателя на Административен съд Благоевград 
Василка Шаламанова. 

С решение на ВСС от 25.04.2007г на основание чл.27 ал.1 т.3 от ЗСВ 
една щатна бройка „младши съдия” е трансформирана в щатна бройка 
„съдия”. Със същото решение е назначена Марияна Ангелова Мицева за 
съдия в Административен съд Благоевград, встъпила в длъжност на 14.05. 
2007г.  

Със Заповед №1673/29.10.2007г. на Председателя на Върховния 
административен съд съдия Емилия Кабурова бе командирована за участие 
в съдебни заседания във ВАС за периода 01.11.2007г. до 30.04.2008г. 

По голяма част от съдиите са с продължителен юридически стаж, 
както следва: 

Василка Шаламанова  10 години и  месеца; Серафимка Тодорова 
Мадолева - 30 години и 9месеца; 

Емилия Димитрова Кабурова - 27години и 4 месеца; 
Мария Христова Попова - 12години и 9месеца; 
Илонка Стоева Рашкова - 11години  и 1месец; 
Стоянка Иванова Пишиева-Сахатчиева - 9години и 8месеца; 
Иван Борисов Шекерлийски - 9години; 
Марияна Ангелова Мицева - 8години; 
Мария Цанкова Тодорова - 7години и 4месеца; 
Ваня Костадинова Вълкадинова - 7години и 1месец. 
Следователно съдът е с много добра кадрова обезпеченост. 
През отчетният период съдиите са работили в сравнително 

постоянен и оптимален състав. Касационните дела са разглеждани от три 
касационни състава.  

От започване дейността на съда се прилага програмния продукт, 
разработен от ВСС за разпределение на делата на принципа на случайния 
избор. 
 В края на отчетния период в Административен съд Благоевград има 
една незаета щатна бройка „младши съдия”. 

1.2 СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 
 

Съгласно длъжностното щатно разписание, утвърдено от Висшият 
съдебен съвет в началото на 2007година щатът на Административен съд 
Благоевград е 31 служители. 

След проведени конкурси през отчетната година са назначени 25 
съдебни служители.  

Съдебната администрация в съда е организирана съгласно 
ПСАРОАВАС в специализирана администрация, обща администрация и 
административен секретар.  

Административният секретар организира и контролира дейността на 
съдебните служители, води служебните досиета, извършва и други 
действия, предвидени в Правилника за съдебната администрация в 
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районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища.  

Специализираната администрация, която подпомага и осъществява 
съдебната дейност е организирана в следните служби: регистратура, 
съдебни секретари, деловодство, архив и служба по връчване на 
призовките и съобщенията.  

В деловодството работят седем служители, в регистратура и архив  -
по един.  В откритите съдебни заседания участват осем съдебни секретари.  

Общата администрация, подпомага дейността на председателя на 
съда. 

Системният администратор отговаря за въвеждането и поддържането 
на информационните системи в съда.  

Финансово - счетоводната дейност се осъществява от главен 
счетоводител и младши специалист - счетоводител. 

През отчетният период съдебните служители с много амбиция и 
желание усвоиха задълженията си, придобиха необходимите умения за 
работа с граждани, както и умения за работа в екип. 

Незаетите щатни бройки за служители в края на отчетния период са 6 
броя, като незаемането им се дължи на липса на помещения за 
настаняване, независимо от нуждата на съда от служители. Предстои 
назначаване на съдебен статистик, който да изготвя всички справки от 
ВСС и МП, да съставя поименни справки за движението на делата на всеки 
съдия и подробни обобщени таблици по всички показатели за дейността на 
Административния съд в края на всяко шестмесечие и година. В началото 
на следващия отчетен период ще бъдат назначени  и съдебен 
администратор, съдебен секретар, компютърен оператор с деловодни 
функции и шофьор. Щатната бройка, определена за управител на сгради не 
е необходима за осъществяване дейността на съда, като същата ще се 
трансформира в друга, съобразно нуждите и натовареността на съда през 
2008г. 

 
ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

БЛАГОЕВГРАД 
 

2.1. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛАТА 
 

За периода от 01.03.2007 година до 31.12.2007 година  в 
Административен съд Благоевград са образувани  1159 бр. дела. 
  За сравнителен анализ през 2006 година  в Окръжен съд Благоевград 
са образувани 1121 бр. административни дела.  Постъплението на дела 
през 2007г. в Административен съд - Благоевград   спрямо постъпленията 
за 2006 година показва увеличение, като се има предвид, че отчетният 
период за 2007г. обхваща само 10 месеца. 
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От образуваните 1159 бр. дела в съда, 382 бр. са касационни, 
образувани по касационни жалби пред административен съд и 777 бр. 
първоинстанционни административни дела, образувани по жалби срещу 
административни актове. 
  Първоинстанционно административните дела – 777 бр. са 
разпределени по групи съгласно формата, изготвена от ВСС и МП 
/Приложение №1/. Преобладаваща част от тях са образувани по жалби 
срещу индивидуални административни актове. Само пет броя са жалбите 
срещу общи административни актове постъпили в съда през отчетния 
период.  Срещу  нормативни административни актове е постъпила само 
една жалба, по която съдебното производство е приключило с решение на 
тричленен състав на съда, с което е отменено Решение №107/03.05.2007г. 
на Общински съвет гр.Сандански, с което се приема повторно Решение 
№76/05.04.2007г. за допълнение на чл.32 ал.4 и изменение  на чл.32 ал.5 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета от Общински съвет Сандански с решение 
№138/20.06.2006г.  

От общият брой 382бр. касационни дела, 351бр. са касационно 
административно-наказателни дела по ЗАНН, образувани по касационни 
жалби срещу решения на пет Районни съдилища /Районен съд Петрич, 
Районен съд гр. Сандански, Районен съд гр. Благоевград, Районен съд гр. 
Разлог и Районен съд гр. Гоце Делчев/, а 31 бр. са касационно- 
административни дела, образувани по касационни жалби срещу решения 
на районните съдилища /чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ/.   

В края на отчетния период несвършени са останали  в съда 335 бр. 
дела, от които 236бр. първоинстанционно административни дела и 99бр. 
касационни дела. 
 
 
 
 

 
2.2.ДВИЖЕНИЕ, СРОЧНОСТ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА 

 
През 2007 година в Административен съд Благоевград са образувани 

1159 бр. дела. През отчетната година са свършени 824 бр. дела, което 
представлява 71% от постъпилите. От общо свършените дела през 
годината  283 бр.  са касационни дела, което представлява 74% от 
постъпилите. През отчетния период са свършени 541 бр.   
първоинстанционни административни дела - 69,6% от постъпилите.  

Продължителността в движението на административните дела се 
отчита в срокове до 3 и над 3 месеца според форма на ВСС и МП. 
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Отличен е резултата на свършените в срок до 3 месеца 276 бр.  
касационни дела, представляващи  98%  от  постъпилите такива през 
2007година.  

От първоинстанционно административните дела в срок до три 
месеца са свършени 273 бр. дела, представляващи 50% от постъпилите 
първоинстанционно административни дела. А именно: в срок до три 
месеца са свършени 132 бр. дела по чл.75 от ДОПК и  по чл.60 от АПК или  
99% от постъпилите. Близки са показателите и на делата по КСО -  в 3-
месечен срок  са свършени 16 бр. дела, представляващи 88%  от 
постъпилите. Следващи по срочност са делата по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и 
ЗАдм - в 3-месечен срок са свършени  58бр. дела, представляващи 52% от 
постъпилите.  

В по-продължителни срокове са свършени  исковите производства и 
делата по ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ЗМВР и ЗДС.  Относително по бавното 
приключване на тези дела се дължи на тяхната фактическа и правна 
сложност, както и на затрудненията при призоваването на големият брой 
заинтересовани страни.  Можем да добавим и процесуалното поведение на 
административния орган, а именно представяне на непълни преписки, 
както и липса на адреси на страните, участвали в административното 
производство. Тези фактори, както и поведението на страните, изразяващо 
се в несвоевременно посочване на доказателства води до отлагане след 
първо съдебно заседание на делата. 

За да се постигне намаляване броя на отложените след първо 
съдебно заседание дела и повишаване броя на свършените в 3 – месечен 
срок дела следва процесуалната дисциплина на страните редовно да се 
санкционира по реда на чл.144 от АПК във вр. с чл.65 ал.1 от ГПК. За 
подобрение по този показател съда не разполага с други законови 
възможности.   

От общо свършените 824 бр. дела през годината, в срок до 3 месеца 
са свършени 549 бр. дела, представляващи 66.6% от всички свършени дела. 

Съотношението между свършените 824 бр. дела и постъпили 1159бр. 
илюстрира висока резултатност през отчетната година.  

В края на  отчетния период са  останали несвършени 236 бр. 
първоинстанционно административни дела и 99 бр. касационни дела. 

Средномесечно от един съдия съгласно отработените човекомесеци 
са свършени  14 бр.  дела.  
 От приложената към доклада таблица /Приложение №1/ се вижда 
работата на съда, касаеща движението и срочността на административните 
дела. Отчетените резултати в работата на съда като касационна инстанция, 
потвърждават извода за отличен резултат по отношение сроковете на 
приключване на делата, който се дължи на създадената добра организация 
по администриране на делата и високият професионализъм на участвалите 
в разглеждането им съдии. 
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2.3 ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 
В решаването на административните дела участваха всички съдии от 

Административен съд - Благоевград. 
През 2007 година са приключили 824 бр. дела, от които 541 бр. 

първоинстанционно административни дела и 283 бр. касационни дела. 
Пред Върховен административен съд са обжалвани 99 бр. съдебни 

актове /3 бр. решения и 64 бр. определения/, представляващи 18.3 % от 
постановените актове  по първоинстанционно административни дела.  

От обжалваните съдебни актове 35 броя са съдебни актове по 
същество, от които ВАС е оставил в сила 10 бр. решения, представляващи 
28.6% от обжалваните решения и е отменил 4 бр. решения, 
представляващи 11.4% от обжалваните решения. Към 31.12.2007г 
невърнати от ВАС са 21 бр. решения – 60%. 

Поименно докладчиците на постановените и обжалвани решения са 
посочени в таблица – Приложение №2. 

Реалното число на отменени и потвърдени съдебни актове може да се 
посочи след връщане на делата от Върховния административен съд. 

Тези много добри резултати се дължат на доброто администриране 
на делата и високата квалификация на съдиите, които са с продължителен 
юридически стаж и допринасят за качественото правораздаване в 
Административен съд Благоевград. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ІІІ. ПОСТЪПЛЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
ДЕЛАТА ПО ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ 
 

За периода от 31.10.2007г. до 09.11.2007г. по жалби срещу решения 
на Общински избирателни комисии  са образувани 55бр. 
първоинстанционни административни дела, 30бр. от които са съединени по 
реда на чл.144 АПК във вр. с чл.123 от ГПК, поради връзка между делата.    
   В Административен съд Благоевград са обжалвани решенията на 
Общински избирателни комисии, както следва: 
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- за избор на общински съветници в общините Струмяни, Кресна, 
Петрич, Сандански и Благоевград, 

- за избор на кмет на общините Струмяни, Якоруда, Благоевград, 
Петрич и Сандански 
 - за избор на кмет на кметства в с.Петрово, с.Черниче, с.Петрелик, 
с.Струмешница, с.Падеж, с.Скребатно, с.Мусомище, с.Филипово и 
с.Кавракирово. 
 17бр.дела по оспорване резултатите от местните избори са 
приключени със съдебен акт по същество, а по 8 бр.дела са постановени 
определения.  

От общо постановените актове по същество не са обжалвани  
решенията на Административен съд Благоевград, с които е отхвърлени 
жалбите против Решенията на Общинската избирателна комисия -
Благоевград и Общинската избирателна комисия – Хаджидимово за избор 
на кмет на Община Благоевград и за избор на кмет на кметство Петрелик. 
Останалите 15 броя съдебни актове са обжалвани пред ВАС. 
 От образуваните дела до края на месец ноември 41% са приключили 
със съдебен акт по същество. Останалите 59% от тези дела са приключили 
със съдебен акт по същество до края на месец декември. 

Съдиите от Административен съд Благоевград с изключителна 
бързина и професионализъм разгледаха и постановиха съдебните актове по 
тези дела. 

Делата приключиха в  изключително кратък срок, но затруднения 
възникнаха при връчване на обявленията за изготвените съдебни актове, 
предвид големият брой заинтересовани страни при обжалване избор на 
общински съветници, както и при връчване на касационните жалби срещу 
решенията. Тези затруднения доведоха до увеличаване срока за 
разглеждане на делата.  За по-бързо приключване на делата е необходима 
законодателна промяна, изключваща общия ред за призоваване на 
страните по тези дела и връчването на съобщения за изготвени решения и 
касационни жалби.   
 
 

 
ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
4.1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ И ПРОБЛЕМИ 
 
Административен съд – Благоевград започна да образува дела от 

01.03.2007г., като първите съдебни заседания се проведоха в съдебните 
зали на Окръжен съд – Благоевград. 

От началото на месец май 2007г. Административен съд – 
Благоевград се помещава на трети етаж в сграда с административен адрес 
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гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.Б. Тържествено 
откриване на сградата на Административен съд Благоевград в 
присъствието на Председателя на ВАС се проведе на 14.06.2007г.  

Имотът е предоставен на съда за временно и безвъзмездно ползване 
със заповед на Областния управител на Област Благоевград, въз основа на 
която е сключен договор със срок на действие 10 години. Сградата е 
въведена в експлоатация през 2007 година, същата е добре поддържана.  

Административният съд заема помещения на третия етаж с обща 
площ 673 кв.м. Обособени са две съдебни зали, отделни помещения за 
регистратура, деловодство и архив, две помещения за съдебните секретари, 
помещение за системния администратор, един кабинет за председателя на 
съда, четири кабинета за съдиите. Обособено е и помещение за секретно 
деловодство, което на този етап не е оборудвано. 
 
     4. 2. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Административен съд – Благоевград разполага с 19 броя клиентски 
компютри и един брой сървър, които са предоставени от Министерството 
на правосъдието. Необходимо е структурно окабеляване на сградата. На 
съществуващия сървър са инсталирани деловодна програма 
IBMLotusNotes, Информационна система Апис 5, програмен продукт 
Аладин – интегрирана система за работна заплата и управление на 
човешките ресурси, до които имат достъп съдиите и служителите в съда.  

Административен съд – Благоевград има собствен домейн, 
emailсървър с висока степен на защита.  

От есента на 2007г. съдът разполага и със собствена интернет 
страница, която е процес на изграждане. 

 
 
 
 
 
 
 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Отчетната 2007 година ще остане в историята на Административен 

съд – Благоевград като година, в която започна дейността на съда -  
осигуриха се помещения за функционирането на съда, изгради се състава 
на съда - съдии и съдебни служители,  постигна се добра организация по 
образуване, разпределение, насрочване и разглеждане на делата. 

От всичко посочено до тук следва да се направи извод, че работата 
на съда бе добра  с оглед постигнатите и отчетени резултати. Стремим се 
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да преодоляваме всички трудности, както от технически характер, с оглед 
на нужната техника  и оборудване, така и от субективен характер.  

През следващия отчетен период основните усилия на 
Административен съд – Благоевград ще бъдат насочени към  подобряване 
на работата в насока намаляване броя на отложените дела и съкращаване 
сроковете за свършване на делата. 

Благодаря на всички съдии и служители в съда за ентусиазма, 
усилията, търпението и показаният висок професионализъм през 
изминалата 2007 година. Вярвам, че 2008 година ще бъде резултатна, като 
отчетната 2007година, та дори  и по-успешна. 

 
 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД 
                                      /ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА/  

 
  


