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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад представя дейността на Административен съд – 

Търговище за 2018г. Изготвен е на основание чл.106 ал.1 т.3 б. “а„ от 

Закона за съдебната власт и в съответствие с Указанията на ВСС за 

структурата и обхвата на годишните доклади на съдилищата. В аналитичен 

вид са представени данните за правораздавателната дейност на съда за 

2018г., съпоставени с данните от 2017г. и 2016г., съдържат се оценки и 

изводи, представени са проблемите и достиженията, свързани с 

функционирането на съда.  

Съдебният район на Административен съд - Търговище съвпада с 

този на Окръжен съд - Търговище и се разпростира на територията на 

област Търговище, като обхваща пет общини - Търговище, Попово, 

Омуртаг, Опака и Антоново. В съдебния район функционират три районни 

съдилища – РС Търговище, РС Попово и РС Омуртаг, по чиито 

административно-наказателни дела и някои граждански дела съдът работи 

като касационна инстанция. По данни на НСИ област Търговище е една от 

слабо населените области в страната, която освен това се характеризира с 

ниска бизнес активност, сравнително малко инвестиции и относително 

слабо усвояване на европейски средства. Тези демографски и 

икономически показатели пряко влияят на натовареността на съда.  

 

2. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА 

 

В началото на отчетния период в Административен съд – Търговище 

са останали несвършени общо 42 дела, от които 31 първоинстанционни и 

11 касационни дела. За този отчетен период броят на заварените 

несвършени дела е почти идентичен в сравнение с 2017г., когато те са били 

40 и е почти двойно по-малък в сравнение с несвършените дела в началото 



 

                                                                           3 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ - ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2018г. 
 

на 2016г. Предвид обстоятелството, че през 2018г. постъплението на 

първоинстанционни дела е увеличено, макар и незначително, сравнение с 

2017г. и е с 19% повече от 2016г., може да се обобщи, че се запазва 

подобрената динамика в разглеждането на делата, установена през 2017г.  

 

Несвършени дела в началото на отчетния период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпределението на несвършените дела по видове е съразмерно на 

постъплението през годината и не откроява някоя от обособените групи по 

материи, което свидетелства, че броят на несвършените дела за периода е 

преди всичко функция на регулярното постъпление на дела през годината, 

а не се дължи на някакви затруднения в движението на съдебния процес по 

определени категории дела, за преодоляването на които следва да се 

предприемат мерки.  
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Несвършени дела по видове 
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3. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 

През отчетния период в съда са постъпили общо 419 броя дела, които 

са с 23 дела повече от 2017г. и с 6 по-малко сравнение с 2016г. 

Увеличението спрямо 2017г. е резултат най-вече на постъпили повече 

касационни дела.  

 

Сравнение по години на общо постъпили дела 

 

 

 

 

 

 

 

Постъпили дела – дял на първоинстанциони и касационни 
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Постъпилите първоинстанционни дела през 2018г. са 238; с 8 броя 

повече от постъпилите през 2017г. (3.5 %) и с 38 броя повече сравнение с 

2016г. (19%). Минималното увеличение на първоинстанционните дела 

спрямо 2017г. е пряко следствие на променената местна подсъдност по 

ДОПК в сила от 18.09.2018г.  

От образуваните в периода първоинстанционни дела най - голям е 

броят на делата, обособени в графата „други административни“, т.е тези, 

които не попадат в някоя специална група - 80 броя. Следват частните 

административни дела – 34 броя и делата по КСО и ЗСП – 33 броя. На 

следващо място са две групи дела „Искове по АПК“ – 22 и делата, 

образувани по жалби срещу подзаконови административни актове - 20 

броя. Непосредствено след тях са три групи, в които броят на делата е 

еднакъв или приблизително еднакъв: ЗУТ и ЗКИР - 14, ДОПК – 14, по 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 10.  

Сравнението с предходни години показва, че картината на делата по 

видове е променена незначително. Продължава тенденцията за плавно 

нарастване на исковите производства по АПК в резултат на постановяване 

на Тълкувателно решение № 1/2017г. на ВАС. Леко намаление отчитат 

делата, образувани по протест срещу подзаконови административни 

актове. Най – открояващите се разлики, като относителни стойности, са в 

увеличения брой дела по ДОПК, което както вече беше посочено се дължи 

на променената подсъдност по данъчни дела от 18.09.2018г., и в групата на 

т.нар. „други административни дела“.  
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Сравнителна таблица по видове дела 

Видове дела 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Общо първоинстанционни дела 238 230 200 

Жалби срещу подзаконови нормативни актове 20 28 11 

Изборен кодекс 0 0 1 

ДОПК и ЗМ 14 5 4 

ЗУТ и ЗКИР 14 16 17 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ 3 2 2 

КСО и ЗСП 33 34 18 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ 10 14 29 

ЗДС, ЗОбс, ЗМСМА и ЗАдм 8 11 6 

Искове по АПК 22 17 12 

Дела по чл.304 АПК 0 1 1 

Други административни дела 80 62 39 

Частни административни дела 34 40 60 

Общо касационни дела 181 166 225 

от тях: НАХД дела 179 161 223 

от тях: Други касационни дела 2 5 2 

 

 

Постъпилите касационните дела през годината са 181, с 15 броя 

повече от 2017г., което е несъществена промяна. Техният дял спрямо 

първоинстанционните дела за втора поредна година остава по-нисък, 

сравнение с 2016г., когато са били 225 броя. Запазването на по-ниския 

относителен дял на касационните производства през 2018г. спрямо 2016г. 

не може да се свърже с някакво изменение на релевантната правна уредба, 

следователно то се дължи само на намаляване на абсолютния брой на 

делата, образувани пред районните съдилища и качеството на 

постановените от тях съдебни актове. 
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Постъпили  касационни  дела 

 

 

   

 

 

 

 

Средномесечното постъпление на дела през 2018г. е 34.9 броя, при 

33 броя за 2017г. и 35.4 бр. за 2016г.  

 

4. ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

 

Разгледани през отчетния период са общо 461 дела, които са с 25 

повече от разгледаните през 2017г. и 38 по-малко сравнение с тези от 

2016г. Увеличението спрямо 2017г. е следствие на по-голямото 

постъпление през 2018г., а намалението спрямо 2016г. се дължи на по-

малкото заварени несвършени дела в началото на 2018г.  

Разгледаните първоинстанционни дела са 269, при 250 през 2017г., и 

254 през 2016г. Като се вземе предвид намалелия дял на разгледаните 

частните административни дела сравнение с предходни години (34 през 

2018г., при 40 през 2017г., и 60 през 2016г.) е очевидно, че делът на 

разгледаните първоинстанционни административни дела през 2018г. е 

нараснал сравнение с предходните години.  

Разгледаните през годината 192 броя касационни дела са с 6 повече 

сравнение с 2017г. и 53 по-малко сравнение с 2016г.  

Броят на разгледаните дела е съответен на постъпилите и не разкрива 

някакви проблеми в движението на определени групи дела.   
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Дела общо за разглеждане 
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5. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

От разгледаните през периода 461 дела свършени са общо 387, което 

представлява 84 % от делата – много добър показател за работата на съда. 

Този висок брой на свършени дела показва, че в работата си съдиите са 

били добре организирани.  

Сравнението с предходни години разкрива леко понижаване на дела 

на свършените дела: той е 90.4% през 2017г. и 92% през 2016г. Това 

обстоятелство се дължи не толкова на промяна в темповете на работа на 

съдиите, т.е на субективни фактори, колкото на обективни такива: 

големият брой дела, постъпили декември – 13 % от делата са постъпили 

през този месец, както и включването на същинските данъчни дела – по 

жалби срещу ревизионни актове, в подсъдността на Административен съд 

Търговище.  

 Средно годишно един съдия е свършил 96.8 бр. дела, при 98.5 през 

2017г. и 114 дела през 2016г. Средно за месец от един съдия са свършени 

8.06 дела, при 8.2 за 2017г. и 9.5 за 2016г. При тези данни е видно, че няма 

съществена промяна в натоварването с оглед броя на свършените дела.   

 

 

Таблица за свършени дела по съдии 

 

 
Свършени 

по същество 

Свършени 

прекратени 

Свършени 

общо 

съдия Росица Цветкова  70 19 89 

съдия Красимира Тодорова 80 21 101 

съдия Албена Стефанова 82 12 94 

съдия Иванка Иванова 89 14 103 
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Решени по същество 

2016 година 2017 година 2018 година 
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За отчетния период решени по същество са общо 321 дела, което е 

82.9% от свършените 387 дела. Този показател е неизменен през годините: 

през 2017г. делът на решените по същество от свършените е 83.2 %, а през 

2016г. - 81.7 %, което показва, че и съотношението „решени по същество“ 

– „прекратени“ е относително постоянна величина на годишна база и не 

зависи пряко от броя на делата, които формират годишното постъпление, 

нито от техния вид.  

Решени по същество са 153 първоинстанционни дела и 168 

касационни дела. Съответно на видовете постъпили дела през годината, от 

решените по същество първоинстанционни дела най-голям е делът на 

т.нар. „други административни“, т.е тези които не се отнасят към някоя от 

конкретизираните по материи групи – 44 дела. Следват решените по 

същество частни административни дела – 32, КСО и ЗСП – 23, искове по 

АПК – 15, делата по оспорване на подзаконови административни актове – 

13, ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 11, ЗУТ и ЗИКР – 6, ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА 

и ЗАдм. – 5.  
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 По видове дела, най-висок е относителният дял на решените по 

същество дела по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ, в която група решени по 

същество са 100% от свършените дела. Напълно естествено от свършените 

общо 172 касационни производства, делът на решените по същество дела е 

97.67%. При частните административни дела този процент на решени по 

същество също е висок - 94%. Следват групите на делата по оспорване на 

подзаконови административни актове с решени по същество 81%, 

исковите производства по АПК – 71.4 %,  делата по КСО и ЗСП, където 

решени по същество са 66%, „други административни“ - 63%. При делата 

по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм, решени по същество са 56%. По ЗУТ и 

ЗКИР, решени по същество са 50%.   

 

Прекратени дела 

Данните за прекратените дела са огледални на обсъжданите 

проценти на решените по същество дела.  

Прекратени са общо 66 броя дела, от които 62 броя 

първоинстанционни и 4 броя касационни. Открояват се три групи дела със 

значителен превес на прекратените дела като относителен дял: ЗУТ и 

ЗКИР – 50 % от делата са прекратени, по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм – 

44% , КСО и ЗСП - 34%. Основанията за прекратяване в първата група най-

често е оттегляне на акта, във втората са разнородни, а в третата най-често 

е нередовност на жалбата, която не е била отстранена от жалбоподателя в 

предоставения от съда срок.  
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Прекратени дела по видове в брой 
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6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

От свършените 387 дела през отчетния период 216 дела са решени в 

едномесечен срок.  Това са 55.8 % от делата.  

В срок от един до три месеца са решени 129 дела или 40.3%.  

Общо 96.10 % от делата са решени в тримесечен срок.  

Само 3.9% от делата са решени над тримесечния срок. Това са общо 

петнадесет дела, като 1 от тях е решено в четиримесечен срок, четири – в 

петмесечен срок, четири – в шестмесечен срок, едно – в седеммесечен 

срок, едно - в осеммесечен срок и четири - в деветмесечен срок. Причините 

за разглеждането на тези осем дела над препоръчителния тримесечен срок 

са от разнороден характер, най-често са обективни. Те са свързани с по-

голяма фактическа и правна сложност на делата, необходимост от 

изслушване на експертни заключения, застъпвания с периода на съдебна 

ваканция, като не могат да се откроят системни забавяния в 

производствата по причина на съда.  

По видове дела, само свършените дела по ДОПК и ЗМ разкриват по-

висок процент на приключилите над тримесечен срок дела – 60 % от тези 

дела са приключили в срок над три месеца, което е обяснимо с оглед 

предмета на делата.  

Обсъжданите резултати са отлична атестация за работата на съдиите. 

Те са постоянни предвид данните за предходните години. През 2017г. 

делът на решените в тримесечен срок дела е 98%, а през 2016г.  –  97%.  

При отчитането на тези резултати следва да се насърчи стремежът на 

съдиите да подържат и подобряват този показател в работата си, но 

същевременно да се подчертае, че има дела, чието естество – било поради 

предмета им, било поради броя на страните, предполага невъзможност те 

бъдат приключени в кратки срокове и бързината на съдопроизводството не 

бива да засяга правата на страните в процеса. 
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В същото време следва да се посочи, че този показател не е съвсем 

надежден източник на информация за ефективността на съдията при 

разглеждането на делата и за тяхната продължителност, тъй като 

началният срок при решените по същество дела започва да се брои от 

датата, в която е насрочено откритото съдебно заседание, а не от датата на 

образуване на делото. В случаите, когато има нужда от поправяне на 

нередовности на жалбата, това е оправдано, но в същото време, подобно 

отчитане на продължителността на делата ще открои като решено над 

тримесечния срок дело, решено нпр. три месеца и четири дни след 

образуването му и като решено в разумен срок дело, решено нпр. пет 

месеца след образуването му, ако и без да са поправяни нередовности на 

жалбата делото е било насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание близо два месеца след образуването му.  
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            Свършени първоинстанционни дела - продължителност 

          2016 година         2017 година               2018 година 
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           Свършени касационни дела - продължителност 

2016 година 2017 година 2018 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

От разгледаните в съда общо 461 дела в края на периода са останали 

несвършени 74 дела, което е 16.1 % от общо разгледаните дела. Сравнение 

с резултатите от 2017г. (9.6%) и 2016г. (8%), процентът на несвършените 

дела е двойно завишен.  

Несвършените първоинстанционни дела в края на периода са 54, а 

касационните - 20. За сравнение като абсолютни стойности несвършените 

първоинстанционни дела през 2017г. са 31, а през 2016г. – 20, респ. 

несвършените касационни дела през 2017г. са 11, а през 2016г. - 20. 

Това увеличение на общия броя останали несвършени се дължи най-

вече на завишеното постъпление на дела през декември 2018г. – постъпили 

са 54 броя, както и на започналото постъпление на същински данъчни дела 

през последната четвърт на 2018г. 
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Несвършени дела в края на отчетния период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ 

АКТОВЕ 

 

Актовете по 98% от всички решени по същество дела - общо 321 

дела, са постановени в срок до един месец. Забавянията са по общо пет 

дела, те са с няколко дни, най-дългото от което е дванадесет дни, т.е. 

просрочването на 30-дневния инструктивен срок за постановяване на 

решението не е било съществено.  
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9. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

 

 

 

За отчетния период броят на съдебните актове, върнати след 

проведен инстанционен контрол, е 69. От тях 46 са решения и 23 

определения. 65% от решенията са оставени изцяло в сила, две дела са 

частично оставени в сила, 10% са изцяло отменени с постановен акт по 

същество, 13% са отменени и върнати за ново разглеждане, три решения са 

изцяло или частично обезсилени.  

 При определенията потвърдените актове са приблизително 50%, 17% 

са частично потвърдени, изцяло отменено е само едно определение, 

отменени и върнати за ново произнасяне са седем определения. Повечето 

от отменените или изменени определения са свързани с произнасяне по 

искания за разноски.  

Върнатите дела се анализират внимателно с цел подобряване на 

работата на съдиите. Резултатите са съизмерими със средните за 

административните съдилища в страната, по данните от отчетните им 

доклади за предходни години. Те са значително по-добри от предходната 

2017г., когато 50% от проверените решения са оставени изцяло в сила и от 

2016г., когато делът на оставените в сила решения е 46%. 

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 3г 3д 3е 4а 4б 4в 4г 4д 5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д

ОБЩО 46 30 0 5 6 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Росица Радкова Цветкова 4 3 1

2 Красимира Тодорова Цветкова 10 5 1 3 1

3 Албена Стефанова Панайотова 10 5 2 1 1 1

4 Иванка Пенева Иванова 19 14 1 2 1 1

5 Милчо Димитров Михайлов 3 3

№ по 

ред

СЪДИЯ

/име, презиме, фамилия/

РЕШЕНИЯ

ИНДЕКСИ

ОБЩО 1 2 3а 3б 3в 3г 3д 3е 4а 4б 4в 4г 4д 5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 6д

ОБЩО 23 11 0 1 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Росица Радкова Цветкова 7 2 1 2 2

2 Красимира Тодорова Цветкова 4 2 1 1

3 Албена Стефанова Панайотова 7 3 3 1

4 Иванка Пенева Иванова 5 4 1

5 Милчо Димитров Михайлов 0

№ по 

ред

СЪДИЯ

/име, презиме, фамилия/

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ
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Посочените данни все пак показват, че следва да се полагат 

допълнително усилия за подобряване на резултатите от инстанционния 

контрол, най-вече за минимизиране на случаите, при които актове са 

връщат за ново произнасяне поради допуснати от съда процесуални 

нарушения.  

В същото време, на фона на обсъжданите резултати следва да се 

подчертае, че за поредна година значителна част от решенията, 

постановени от съдиите в Административен съд – Търговище, подлежащи 

на оспорване, не се обжалват. При ниското ниво на таксите за касационно 

обжалване едва 44% от подлежащите на обжалване актове са били 

обжалвани, т.е 56% от постановените актове, подлежащи на обжалване са 

възприети от страните като правилни и са влезли в сила без по тях да е 

провеждан инстанционен контрол.  

 

 

10. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

 

 

Всички постъпили в АС - Търговище дела са били разпределени на 

принципа на случайния избор чрез Уеб базираната програма на ВСС на 

адрес – https://webrand.justice.bg. Данните за средната натовареност на 

съдиите са следните:  

 Натовареност спрямо общо за разглеждане дела – 9.60%. 

 Натовареност спрямо свършените дела – 8.06%. 

 Отработените човеко-месеци през 2018 година са 48. 

 Действителна натовареност по дела за разглеждане – 9.60%. 

 Действителна натовареност по свършени дела – 8.06%. 
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 По щат Действителна натовареност 

На база разгледани 

дела 

На база свършени 

дела 

На база разгледани 

дела 

На база свършени 

дела 

1. 2007г. 6,58 5,96 7,20 6,52 

2. 2008г. 5,52 4,80 5,91 5,14 

3. 2009г. 6,10 5,77 6,10 5,77 

4. 2010г. 6,38 5,92 7,98 7,40 

5. 2011г. 8,58 8,13 10,73 10,17 

6. 2012г. 11,17 10,42 12.41 11,57 

7. 2013г. 7,38 6,78 8,20 7,54 

8. 2014г. 9,44 8,31 9,85 8,67 

9. 2015г. 10,15 8,60 10,15 8,60 

10. 2016г. 10,40 9,56 10,40 9,56 

11. 2017г. 9,08 8,21 9,08 8,21 

12. 2018г. 9,60 8,06 9,60 8,06 

 

 

Средномесечно натоварване на административен съдия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425 

396 

419 

2016 2017 2018

Постъпили дела 

9.56 

8.21 8.06 

2016 2017 2018

На база свършени дела 

Средномесечно натоварване - % 
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През отчетния период председателят на съда  Росица Цветкова е 

работила при 80% натоварване, по решение на общото събрание и е  

разгледала общо 103 броя дела, от които несвършени от предишен отчетен 

период - 12 броя и постъпили 91 броя през отчетния период. Свършените 

дела са 89 броя, от които с акт по същество 70 броя, прекратени 19 броя. В 

тримесечен срок са приключени 84 броя дела. Останали несвършени дела в 

края на отчетния период са 14 броя. 

 

 

 

съдия  

Росица Цветкова 

Несвър

шени 

Постъп

или 
Общо 

Свърше 

ни 

В т.ч. от свършените дела 

Висящи По 

същество 

Прекра-

тени 

3 мес 

срок 

Общо дела 12 91 103 89 70 19 84 14 

Жалби срещу 

подзаконови 

нормативни актове 

 4 4 3 2 1 3 1 

Изборен кодекс 

 
        

ДОПК и ЗМ 

 
 3 3 1 1   2 

ЗУТ и ЗКИР 

 
 3 3 1  1 1 2 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 

ЗОСОИ, 

ЗВСВНОИ по ЗТСУ 

 2 2 2  2 2  

КСО, ЗСП 

 
2 7 9 8 4 4 8 1 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и 

ЗСВ 
 1 1 1 1  1  

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, 

ЗАдмн 
 1 1 1  1 1  

ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, 

Лиценз 
        

Искове по АПК 

 
1 4 5 4 4  3 1 

Дела по чл. 304 АПК 

 
        

Дела за бавност 

 
        

Други 

административни 
4 18 22 19 13 6 17 3 

Ч. административни 

дела 
 7 7 7 6 1 7  

Касационни дела 

 
5 41 46 42 39 3 41 4 

В т. ч.  

Нак. админ. характер 

 

5 40 45 41 38 3 40 4 

В т. ч. 

Др. касационни дела 

 

 1 1 1 1  1  
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През отчетния период съдия  Красимира Тодорова е разгледала общо 

114 броя дела, от които несвършени от предишен отчетен период - 7 броя и 

постъпили 107 броя през отчетния период. Свършените дела са 101 броя, 

от които с акт по същество 80 броя, прекратени 21 броя. В тримесечен срок 

са приключени 100 броя дела. Останали несвършени дела в края на 

отчетния период са 13 броя. 

 

 

 

съдия  

КрасимираТодорова 

Несвър

шени 

Постъп

или 
Общо 

Свърше 

ни 

В т.ч. от свършените дела 

Висящи По 

същество 

Прекра-

тени 

3 мес 

срок 

Общо дела 7 107 114 101 80 21 100 13 

Жалби срещу 

подзаконови 

нормативни актове 

1 5 6 5 5  5 1 

Изборен кодекс 

 
        

ДОПК и ЗМ 

 
 3 3 1  1 1 2 

ЗУТ и ЗКИР 

 
1 3 4 3 1 2 2 1 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 

ЗОСОИ, 

ЗВСВНОИ по ЗТСУ 

        

КСО, ЗСП 

 
1 7 8 7 4 3 7 1 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и 

ЗСВ 
 2 2 2 2  2  

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, 

ЗАдмн 
1 4 5 5 3 2 5  

ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, 

Лиценз 
        

Искове по АПК 

 
1 5 6 5 3 2 5 1 

Дела по чл. 304 АПК 

 
        

Дела за бавност 

 
        

Други 

административни 
1 22 23 20 11 9 20 3 

Ч. административни  

дела 
 10 10 10 9 1 10  

Касационни дела 

 
1 46 47 43 42 1 43 4 

В т. ч. 

Нак. админ. характер 

 

1 46 47 43 42 1 43 4 

В т. ч.  

Др. касационни дела 
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През отчетния период съдия Албена Стефанова е разгледала общо 

127 броя дела от които несвършени от предишен отчетен период - 16 броя 

и постъпили 111 броя през отчетния период. Свършените дела са 94 броя 

от които с акт по същество 82 броя, прекратени 12 броя. В тримесечен срок 

са приключени 88 броя дела. Останали несвършени дела в края на 

отчетния период са 33 броя. 

 

 

 

 

 

съдия  

Албена Стефанова 

Несвър

шени 

Постъп

или 
Общо 

Свърше

ни 

В т.ч. от свършените дела 

Висящи По 

същество 

Прекра-

тени 

3 мес 

срок 

Общо дела 16 111 127 94 82 12 88 33 

Жалби срещу 

подзаконови 

нормативни актове 

2 5 7 5 3 2 5 2 

Изборен кодекс 

 
        

ДОПК и ЗМ 

 
 6 6 1 1   5 

ЗУТ и ЗКИР 

 
3 4 7 6 5 1 5 1 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 

ЗОСОИ, 

ЗВСВНОИ по ЗТСУ 

 1 1     1 

КСО, ЗСП 

 
3 13 16 10 7 3 9 6 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и 

ЗСВ 
1 3 4 4 4  4  

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, 

ЗАдмн 
 1 1 1 1  1  

ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, 

Лиценз 
        

Искове по АПК 

 
1 6 7 5 3 2 5 2 

Дела по чл. 304 АПК 

  
        

Дела за бавност 

 
        

Други 

административни 
2 16 18 11 7 4 8 7 

Ч. административни  

дела 
 9 9 9 9  9  

Касационни дела 

 
4 47 51 42 42  42 9 

В т. ч. 

Нак. админ. характер 
4 47 51 42 42  42 9 

В т. ч.  

Др. касационни дела 
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През отчетния период съдия Иванка Иванова е разгледала общо 117 

броя дела от които несвършени от предишен отчетен период – 7 броя и 

постъпили 110 броя през отчетния период. Свършените дела са 103 броя от 

които с акт по същество 89 броя, прекратени 14 броя. В тримесечен срок са 

приключени 100 броя дела. Останали несвършени дела в края на отчетния 

период са 14 броя. 

 

 

 

 

 

съдия  

Иванка Иванова 

Несвър

шени 

Постъп

или 
Общо 

Свърше

ни 

В т.ч. от свършените дела 

Висящи По 

същество 

Прекра-

тени 

3 мес 

срок 

Общо дела 7 110 117 103 89 14 100 14 

Жалби срещу 

подзаконови 

нормативни актове 

 6 6 3 3  3 3 

Изборен кодекс 

 
        

ДОПК и ЗМ 

 
 2 2 2 2  1  

ЗУТ и ЗКИР 

 
 4 4 2  2 2 2 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, 

ЗОСОИ, 

ЗВСВНОИ по ЗТСУ 

        

КСО, ЗСП 

 
4 6 10 10 8 2 9  

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и 

ЗСВ 
 4 4 4 4  4  

ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, 

ЗАдмн 
 2 2 2 1 1 2  

ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, 

Лиценз 
        

Искове по АПК 

 
1 7 8 7 5 2 7 1 

Дела по чл. 304 АПК  

 
        

Дела за бавност 

 
        

Други 

административни 
1 24 25 20 13 7 19 5 

Ч. административни  

дела 
 8 8 8 8  8  

Касационни дела 

 
1 47 48 45 45  45 3 

В т. ч. 

Нак. админ. характер 
1 46 47 44 44  44 3 

В т. ч.  

Др. касационни дела 
 1 1 1 1  1  
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11. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

11.1. СЪДИИ 

През отчетния период щатната численост, както и броят на 

действително работилите съдии в Административен съд – Търговище е 

неизменен – четирима съдии. 

Всички работещи в съда съдии към настоящия момент са с ранг 

„съдия в ВКС и ВАС”. Те са с дългогодишен юридически и съдийски стаж, 

като работят като административни съдии от създаването на 

административните съдилища.  

Магистратите от Административен съд – Търговище са отговорни и с 

висока квалификация, професионална компетентност, мотивирани и 

задълбочени. Всеки един от тях отделя време и полага усилия за 

повишаване на професионалната си подготовка. 

 

11.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 

 

С оглед данните за натовареността за 2018г., които поставят 

Административен съд – Търговище сред слабо натоварените 

административни съдилища в страна – от една страна, а от друга – предвид 

минималните стандарти за магистратска обезпеченост за административен 

съд, възприети от ВСС, щатът на съдиите в Административен съд – 

Търговище към настоящия момент следва да се преценява като адекватен и 

не изискващ промяна. Все още не е ясен ефектът от променената родова и 

местна подсъдност по административни дела.  
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11.3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ 

През 2018 г. магистратите в АдмС – Търговище са участвали в 

множество семинари с цел повишаване на компетентността им. 

Организираните от НИП и ВАС семинари в областта на данъчното право 

бяха особено полезни с оглед включването на тези дела в подсъдността на 

съда. Участието в семинарите позволява на съдиите да поддържат високо 

ниво на компетентност, създава професионални контакти и възможност за 

обсъждане на правни проблеми с по-широк кръг от магистрати.   

 
Тема на обучението Участници (имена) 

07. – 10.02.2018 година 

Международно обучение "Връчване на документи и събиране 

на доказателства в чужбина". 

Росица Цветкова 

08. – 09.03.2018 година 

Международен семинар "Европейско право в областта на 

убежището". 

Росица Цветкова 

15. – 17.03.2018 година 

Семинар "Връзки с обществеността". 

Росица Цветкова 

20.03. – 10.04.2018 година 

Електронно обучение „Съдебен контрол върху актовете, 

издавани от НЕЛК и другите органи на медицинската 

експертиза“. 

Красимира Тодорова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 

19 – 20.04.2018 година 

Международна конференция "Националната съдебна система 

като част от Европейския правов ред". 

Росица Цветкова 

26. – 27.04.2018 година 

Кръгла маса "Правни аспекти на устройство на територията". 

Росица Цветкова 

03. – 04.05.2018 година 

Регионално обучение "Актуални проблеми по приложението 

на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ". 

Росица Цветкова 

Красимира Тодорова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 

02. - 12.05.2018 година 

Електронно обучение „Принудителни административни 

Красимира Тодорова 
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мерки по ЗДвП“. 

18. - 20.05.2018 година 

Семинар „Етично поведение на съдебните служители“. 

Росица Цветкова 

Албена Стефанова 

23. – 24.05.2018 година 

Международен семинар "Структурните фондове на ЕС 2014 – 

2020 – изпълнение на програмата и нормативна уредба. 

Резултати, предизвикателства и поуки. Новата директива 

OMNIBUS". 

Росица Цветкова 

31.05. – 01.06.2018 година 

Семинар „ Доказателства и доказателствени средства в 

административния /гражданския процес“. 

Росица Цветкова 

Красимира Тодорова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 

03. – 06.06.2018 година 

Международен семинар "Прилагане на антитръстовото 

законодателство в дигиталните пазари". 

Росица Цветкова 

14. – 15.06.2018 година 

Регионално обучение "Принудителни административни 

мерки по Закона за движение по пътищата – съдебна 

практика и проблеми при прилагането". 

Росица Цветкова 

28. - 29.06.2018 година 

Семинар „ Правомощия на съда при нищожност или отмяна 

на административния акт“. 

Иванка Иванова 

29. - 30.06.2018 година 

Семинар „Актуални въпроси по промените на АПК. 

Запознаване със становището на Пленума на ВАС по тези 

промени, прието на 26.04.2018 г.“. 

Росица Цветкова 

Албена Стефанова 

06.07.2018 година 

Работна среща във връзка с Регламент (ЕС) 

2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския 

парламент и на съвета от 27.04.2018г. 

Росица Цветкова 

13. - 14.09.2018 година 

Семинар „ Правни проблеми в производствата по оспорване 

на актове във връзка с подпомагането със средства от 

европейските фондове и националното съфинансиране“. 

Росица Цветкова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 
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05. - 06.10.2018 година 

Семинар „Данъчно право и процес – администриране и 

движение на данъчни дела, образувани по жалби срещу 

ревизионни актове/РА/ и актове за прихващане и/или 

възстановяване/АПВ/“. 

Росица Цветкова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 

12. - 14.10.2018 година 

Семинар „Защита на личните данни в съдебната система“. 

Росица Цветкова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 

16. - 19.10.2018 година 

Обучение за административни ръководители „Качествено 

професионално обучение за повишаване ефективността на 

правосъдието“. 

Росица Цветкова 

18. - 19.10.2018 година 

Семинар „Данъчно право и процес – администриране и 

движение на данъчни дела, образувани по жалби срещу 

ревизионни актове/РА/ и актове за прихващане и/или 

възстановяване/АПВ/.“ 

Иванка Иванова 

01. - 02.11.2018 година 

Регионален семинар „Проблеми в производствата по ЗИНС и 

ЗОДОВ”. 

Росица Цветкова 

08. - 09.11.2018 година 

Обучение „Съдебен контрол върху актовете по ЗДДФЛ. 

Актуална практика на Върховния административен съд”. 

Росица Цветкова 

Красимира Тодорова 

Албена Стефанова 

Иванка Иванова 

12.11.  - 12.12.2018 година 

Електронно обучение „Практически аспекти при 

разглеждането на данъчни дела”. 

Красимира Тодорова 

15. - 16.11.2018 година 

Обучение „Облагането по закона за данък върху добавената 

стойност. Производство по издаване на административни 

актове в областта на облагането с ДДС. Съдебен контрол” . 

Росица Цветкова 

22. - 23.11.2018 година 

Обучение „Оспорване на ревизионни актове, установяващи 

задължения за данък върху добавената стойност”. 

Росица Цветкова 

Красимира Тодорова 

Албена Стефанова 
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Иванка Иванова 

03. - 05.12.2018 година 

Обучение „Данъчно право” – по проект „България – Съдебно 

обучение по данъчно право“. 

Росица Цветкова 

 

11.4. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

 

През цялата 2018г. щатната численост на администрацията на 

Административен съд – Търговище включва 12 съдебни служители, като 

всички щатни бройки са заети. Не са настъпвали промени сравнение с 

предходната година.  

Администрацията на съда включва: 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Съдебен деловодител - 1; 

 Съдебен архивар - 1; 

 Съдебен секретар - 3; 

 Призовкар - 1. 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Съдебен администратор -1; 

 Главен счетоводител -1; 

 Служител по сигурността на информацията, той и шофьор -1; 

 Главен специалист – касиер, АДД - 1; 

 Работник поддръжка сгради, той и домакин -1; 

 Чистач -1. 

 

За 2018г. съотношението по щат на съдии към съдебни служители е 

1:3, което е малко под средната стойност за страната, която е 1:3,16. 

Съотношението между магистратите и служителите от специализираната 
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администрация, която пряко подпомага съдиите в тяхната 

правораздавателна работа, е 1:1,5.  

Всички съдебни служители на Административен съд – Търговище са 

с дългогодишен стаж в съдебната система и доказана професионална 

квалификация.  

11.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА 

Щатът на служители в Административен съд – Търговище е 

оптимален и не изисква промяна.     

11.6. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ 

 

През 2018г. служителите на съда също са били активни в желанието 

си да повишават професионалната си квалификация. Те са взели участие в 

следните обучения: 

 
Тема на обучението Участници (имена) 

15. - 17.03.2018 година 

Семинар на специалистите „Връзки с обществеността“. 

Стефан Василев 

18.  -  20.05.2018 година 

Семинар „Етично поведение на съдебните служители“. 

Стефан Василев 

Ивелина Дянкова 

Валентин Шопов 

Божанка Иванова 

Гергана Бачева 

Янка Ганчева 

Тодор Дюлгеров 

Светослав Сотиров 

Ирина Христова 

Нешка Петрова 

06. - 08.06.2018 година 

Обучение „Осигуряване на съответствие на СФУК в 

административните съдилища спрямо промените в 

нормативната уредба в РБългария“. 

Стефан Василев 

Ивелина Дянкова 

Севдалина Иванова 

01. - 03.10.2018 година 

Обучение „Защита на личните данни в съдебната система“. 

Янка Ганчева 
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12. - 14.10.2018 година 

Обучение „Защита на личните данни в съдебната система“. 

Стефан Василев 

Ивелина Дянкова 

Божанка Иванова 

Севдалина Иванова 

Ирина Христова 

Валентин Шопов 

Тодор Дюлгеров 

Светослав Сотиров 

Нешка Петрова 

15. - 17.10.2018 година 

Обучение „Съдебни секретари“. 

Янка Ганчева 

05. - 07.11.2018 година 

Обучение „Комуникационни умения и изпълнение на 

комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-

2020“. 

Янка Ганчева 

03. - 06.12.2018 година 

Обучение „Работа в служба Архив“. 

Ирина Христова 

 

12. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

В съда продължават да действат два постоянни касационни състава, 

като участието на двама от съдиите и в двата състава гарантира 

недопускането на противоречива съдебна практика. Именно това 

обстоятелство, предвид факта, че съдиите са общо четири, наложи 

преосмисляне на идеята за „ротация“ на съдиите по касационни състави и 

в крайна сметка до нейното изоставяне. Малкият състав на съда позволява 

събирането на магистратите за обсъждане на конкретни проблеми – правни 

и/или организационни, да се случва често и неформално.  

През годината се изпълни проектът за преместване на деловодството 

на партерния етаж на съда, което наложи известни промени в работата на 

специализираната администрация, целящи да улеснят достъпа на страните 

по делата.  
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13. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА СЪДА 

 

В резултат на променената комуникационна политика на съда, 

провеждана през последната година и половина, институционалните 

връзки с Окръжен съд Търговище, Районен съд Търговище, Районен съд 

Омуртаг, Районен съд Попово и Административните съдилища в региона 

са значително подобрени. Съдът зае подобаващото му се място на активен 

институционален партньор, инициатор на правни обсъждания и дискусии. 

Макар да не е страна по т.нар. „Партньорско споразумение с НИП“ 

през 2018г. Административен съд Търговище утвърди започналата след 

средата на 2017г. политика да организира провеждането на семинари за 

съдии и служители на съда, отворени за съдии и служители на други 

административни и общи съдилища. По този начин освен повишаване на 

компетентността на участниците в семинара, се постигна укрепване на 

институционалните и колегиални връзки с Окръжен съд Търговище, 

районните и административните съдилища в региона. Темите и лекторите 

на проведените семинари се радваха на голям интерес, видно от броя на 

участниците, които събраха тези прояви.  

Конкретните дати, теми, лектори и брой участници в посочените 

събития са следните:  

 

18. - 20.05.2018 г. 

Семинар на тема „Етично поведение на съдебните служители“. 

Лектор: съдия Емилия Иванова – съдия във ВАС 

Участници: 40 служители от Административен съд – Търговище, 

Силистра, Разград. 

 

31. – 01.06.2018 г. 

Семинар на тема „Доказателства и доказателствени средства в 

административния/гражданския процес“, организиран съвместно с Районен 
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съд Търговище и в рамките на сключеното споразумение на Районен съд – 

Търговище и НИП. 

Лектор: г-жа Ружа Иванова – Зам. Председател на Арбитражния съд 

при БТПП. 

Участници: 30 съдии от административните и общите – районни и 

окръжни, съдилища от целия апелативен район.  

 

12. - 14.10.2018 г. 

Семинар на тема „Защита на личните данни в съдебната система“. 

Лектор: г-н Любомир Грънчаров, ст. експерт в Комисията за защита 

на личните данни. 

Участници: 56 съдии и служители от Административен съд – 

Търговище, Окръжен съд – Търговище, Районен съд – Търговище. 

 

През отчетната година съдът продължи започналото от втората 

половина на 2017г. активно участие в програмите за обмен, организирани 

и финансирани от Европейската мрежа за съдебно сътрудничество. В 

рамките на програмата за обмен между председатели на съдилища, през 

август 2018г. председателят на съда бе на едноседмично работно 

посещение на председателя на Административен съд Дрезден, Германия, а 

в началото на декември 2018г. прие като гост председателят на 

Финансовият съд в Кьолн, Германия. Тези прояви позволяват обмен на 

добри практики – организационни и правни, което за Административен 

съд Търговище е особено полезно предвид обстоятелството, че Република 

Германия е една от държавите с най-големи традиции в областта на 

административното правораздаване в Европа.   

За първи път през 2018г. Административен съд – Търговище се 

включи в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор 

и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е 

стартирала през 2014г. и е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и 



 

                                                                           36 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ - ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2018г. 
 

Министерство на образованието. Председателят на съда изнесе открита 

лекция пред ученици от 9-ти клас на Второ СОУ „Професор Никола 

Маринов“ на тема „Разделение на властите според Конституцията на 

Република България“. Съдът се включи и в инициативата „Засади дърво“, 

реализиран с участието на родителска организация „Заедно за децата на 

Търговище“.  

За първи път обобщен анализ за дейността на съда за 2017г. беше 

представен на нарочна пресконференция пред представители на местните 

медии.  

Запази се практиката за регулярно провеждане на тийм-билдинги с 

участието на съдиите и служителите от съда, на които в неформална 

обстановка се обсъждат проблемите и достиженията на съда, посоките за 

развитие, укрепва се доверието между работещите в него съдии и 

служители.    

 

14. МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

На Административен съд – Търговище е предоставена за ползване  

малка част от т.нар. „Съдебна палата“ в Търговище, в която се помещават 

Окръжен съд, Районен съд, Окръжна прокуратура и Районна прокуратура, 

както и едно помещение – частна държавна собственост, находящо се 

извън сградата на „Съдебната палата“, но в близост до нея, чийто размери, 

местоположение и извършено обезпечаване, позволяват да се ползва и като 

склад и за архив. През 2018г. на съда беше предоставено помещение на 

партерния етаж на сградата на Съдебната палата, което позволи там да 

бъде преместено деловодството на съда, находящо до този момент на 

третия етаж, без асансьор. Това позволи да се осигури по-лесен достъп на 

страните по делата.  

В края на 2018г. от страна на Областната управа на гр. Търговище на 

съда беше предоставено – неформално, ползването и на още едно 
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помещение – частна държавна собственост, също извън Съдебната палата, 

но в близост до нея, което ще позволи създаването на Регистратура за 

класифицирана информация без да се засяга функционалността на 

помещенията, ползвани от съда в рамките на Съдебната палата. 

Предприети са стъпки пред ВСС за формализиране на ползването чрез 

сключване на договор между ВСС и областния управител на област 

Търговище, с който да бъде учредено право на безвъзмездно ползване в 

полза на Административен съд – Търговище върху обсъжданото 

помещение.  Предстои оборудването на помещението. След финализиране 

на този проект нуждите на съда от материална база ще бъдат напълно 

обезпечени.  

 

15. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ,  НАЛИЧНО 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

 

Административен съд - Търговище на този етап разполага с: 

 Компютърна конфигурация – 1бр. – придобита през 2017г. 

 Компютърни конфигурации – 5бр. – придобити през 2016г. 

 Компютърни конфигурации – 8бр. – придобити през 2008г. 

 Принтери – 3 бр. - придобити през 2017г. 

 Принтери – придобити през 2008г.  

 Скенер - 1бр. – придобит през 2017г. 

 Скенер - 1бр. – придобит през 2016г. 

 Многофункционални устройства – придобити през 2008г. 

 Сървър – придобит през 2016г. 

 Сървър – придобит през 2008г. 

 Специализирана техника /Компютър и периферия за звук./ – 

придобити през 2008г. 

 Копирна машина – придобита през 2008г. 
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В съда е изградена локална компютърна мрежа. Всички помещения 

на съда са окабелени структурно. Мрежата се ползва от всички работни 

станции, работещи на този етап, 1 сървър и 3 мрежови принтера.  

 

Осигурени са средства и политики  за сигурност на 

информацията:  

 Backup система 

 UPS 

 Софтуерна защитна стена 

 Групови политики за потребителите в контролиращия мрежата 

домейн. 

Поддръжката на наличната техника, която е все още в гаранционен 

срок, се извършва от оторизираните за това фирми. Поддръжката на 

мрежата на съда, техниката с изтекъл гаранционен срок, както и текущите 

смени на консумативи, поправка на по – дребни проблеми, поддръжка на 

наличния неспециализиран софтуер /операционни системи/, осигуряване 

на правилната работа на локалната мрежа, работата с Интернет и др. се 

извършват от съдебния администратор.  

В Административен съд Търговище всеки един магистрат и съдебен 

служител, работещ с компютърна конфигурация, има достъп до 

високоскоростен интернет. Всеки магистрат има инсталиран локално 

лазерен принтер, а служителите ползват мрежови принтери /по един в 

стая/. Всички магистрати и определени съдебни служители имат достъп до 

правно – информационната система „Апис”. 

Моралното остаряване налага редовно актуализиране и ежедневна 

поддръжка както на сървъра, така и на компютрите на потребителите, на 

правно-информационните система АПИС, без която в съвременните 

условия работата на магистратите и служителите ще бъде силно 

затруднена и неефективна. 
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Административен съд Търговище работи със следните 

неспециализирани програмни продукти: 

 

 Windows Server 2003 с лиценз от министерството на правосъдието 

 Windows 7с лиценз от министерството на правосъдието 

 Продуктите на MS Office 2010 с лиценз от министерството на 

правосъдието 

 Апис. 

 

Административен съд Търговище работи със следните 

специализирани програмни продукти: 

 

 „Съдебно административна система” (САС) - „Съдебно 

деловодство”, с разработчик „Информационно обслужване” АД - 

гр. Варна. Софтуерът се актуализира постоянно в зависимост от 

периодичността на публикуването на нови версии, извършва се 

ежедневно архивиране на база данни с цел възстановяването й 

при необходимост. Програмата улеснява работата на служителите 

в съда, като позволява автоматично водене и отпечатване на 

съдебните книги, призовки, статистически отчети и други 

изходящи документи, подобрява обслужването на клиентите на 

съда - страни, адвокати и оторизирани лица чрез бързо и ефикасно 

осигуряване на достъп до информацията за разглежданите в съда  

дела. Програмата работи стабилно и към момента параметрите на 

сървъра, на който е инсталирана, покриват нейните изисквания. 

Поддръжката на деловодната система се осъществява отдалечено 
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чрез съдебния администратор от „Информационно обслужване” 

АД – клон Варна 

 Счетоводна програма “Бизнес навигатор-заплати” 

 Софтуерният продукт за случайно разпределение на делата по 

състави е на уеб адрес “https://webrand.justice.bg”, разработен от 

ВСС 

 Софтуерният продукт за Система за изчисляване на 

натовареността на съдиите е на уеб адрес 

“https://workload.justice.bg”, разработен от ВСС. 

 

През отчетния период функционирa Интернет страницата на съда – 

http://www.admcourt-trg.org, съдържаща информация за насрочените дела, 

движение на обществено значими дела, за съдебните актове, публикувани 

незабавно след отразяването им в срочната книга на съда в тяхната цялост 

при спазване ЗЗЛ и ЗЗКИ. Осигурена е възможност за търсене на делата  

по номер, дата на съдебен акт или ключова дума. Интернет страницата 

автоматично предоставя информация за последните 10 публикувани 

съдебни акта на стартовата си страница с цел улесняване на гражданите. 

От 2013 година се публикуват в цялост при спазване ЗЗЛ и ЗЗКИ и 

протоколите от откритите заседания на съда.  Поддръжката на Интернет 

страницата се осъществява от съдебния администратор. 

Разработена е методология за осъществяване на изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.137, 

ал. 2 от АПК и чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК, създаден специално за тази цел.  

 

С цел улесняването на гражданите са публикувани изготвените и 

утвърдени: 

 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

електронен пощенски адрес 

http://www.admcourt-trg.org/
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 Вътрешни правила за организацията на публикуване на 

съдебните актове на Интернет страницата на съда 

 Вътрешни правила за случайно разпределение на делата. 

 

Проблемите в техническото оборудване са свързани с морално 

остарели Компютърни конфигурации, сървърно UPS устройство и 

остаряла и амортизирана копирна машина. 

 

 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение, искам да благодаря на всички съдии и служители за 

положените през годината усилия, проявената отговорност и всеотдайност 

за постигане на резултатите, отразени в настоящия доклад. Качественото 

административно правораздаване е високо предизвикателство, поради 

динамичността и широкия обхват на обществените отношения, които се 

регулират от административното право, на което съставът на съда се 

стреми да отговаря адекватно. Уверена съм, че дейността на 

Административен съд Търговище утвърждава доверието на 

обществеността във върховенството на закона и независимостта на 

съдебната власт.  

 

 

 

РОСИЦА ЦВЕТКОВА   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ 
 

 

28.02.2019 година 

гр. Търговище 


