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С настоящият отчетен доклад за работата на съда, които е изготвен
от административният ръководител в изпълнение на разпоредбата на чл.93,
ал.1, т.13 от Закона за съдебната власт, се цели реално да се отрази
работата на Административен съд Монтана през 2016г.
През 2016г., на прага на десетата година от функционирането си,
Административен съд Монтана се утвърди като орган на съдебната власт
осъществяваш надлежно правораздавателна дейност с ясно очертана и
развивана обществената функция насочена към обществото. През 2016
година

работата

на

магистратите

и

съдебните

служителите

в

Административен съд Монтана бе на много добро ниво с основна
насоченост към защита на правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата при точно и еднакво прилагане на
законите спрямо всички.
През годината предвидимостта в актовете на Административен съд
Монтана

като

касационна

инстанция

бе

затвърдена

категорично.

Образуваните дела, без изключение, са разгледани в разписаните
процесуални срокове, като всички съдебни актове са постановени в
едномесечен срок от приемането на делата за решаване. През 2016 година,
съдиите и съдебните служители категорично и стриктно изпълняваха
служебните си задължения при спазване на приложимите закони в
разписаните процесуални срокове.

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
І.1. СЪДИИ.

Съгласно

утвърденото

длъжностно

щатно

разписание

на

Административен съд – Монтана, към началото на отчетния период
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общият брой на магистратите е 5, от които – Председател, Заместник
председател и трима съдии.
През отчетния период Административен съд - Монтана е работил в
пълен съдийски щат. С Решение от 09.02.2012г. на ВСС за Председател на
Административен съд Монтана е избран съдия Огнян Евгениев, който
заема длъжността от встъпването му на 15.02.2012 и към момента. С
Решение от 15.03.2012г. на ВСС за Заместник Председател на
Административен съд Монтана е избрана съдия Мария Ницова, която
заема длъжността от встъпването си на 19.03.2012г. и към момента.
Съдийският състав не е променян и включва пет магистрати със следния
юридически стаж към 31.12.2016г., изчислен съгласно изискванията на
чл.164 от ЗСВ:

- Огнян Методиев Евгениев – общ юридически стаж 16 години и 10
месеца, от които 9 години и 11 месеца съдийски стаж;

- Мария Николаевна Ницова - общ юридически стаж 17 години и 9 месеца,
от които 9 години и 11 месеца съдийски стаж;

- Момчил Димитров Таралански - общ юридически стаж 19 години и 6
месеца, от които 19 години съдийски стаж;

- Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева - общ юридически стаж 18
години и 6 месеца, от които 9 години и 11 месеца съдийски стаж;

- Рени Цветанова Славкова - общ юридически стаж 17 години и 4 месеца,
от които 9 години и 11 съдийски стаж.
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И през 2016г. не са утвърдени постоянни тройни състави за
разглеждане на касационните дела предвид броя на магистратите в съда,
като заседанията са водени от Председателя, Заместник Председателя или
най-старшия съдия. Създадена през 2012г. стриктна организация за
работата на касационните състави е следвана и през 2016г., което позволи
равномерно разглеждане на делата в рамките на кратки процесуални
срокове. През отчетния период всички касационни дела са приключени в
рамките на тримесечен срок от образуването им.
През 2016г. съдиите разглеждаха административните, касационните
административни и административно – наказателни, искови дела, както и
дела, по които съдебния акт се постановяват в закрито заседание. Всички
дела постъпили в Административен съд Монтана са разпределяни при
стриктно спазване на случайния принцип на разпределение на делата при
непосредствено присъствие на съдебен деловодител. Решените дела през
2016г. са съобразени с практиката на ВАС по определена материя дела. На
някой отклонения свързани с неспазване на процесуалните правила и
разминавания с практиката на ВАС по материя, своевременно е обръщано
внимание в рамките на общите събрания на магистратите по обсъждане на
върнатите от обжалване дела, които се провеждат в Административен съд
Монтана в рамките на всеки три месеца.
И през 2016г. на магистратите се предостави възможност да участват
във всякакви форми на обучение, които водят до подобряване на
капацитета и професионализма. Всички съдии в Административен съд
Монтана са участвали активно в семинари, обучения и други форми на
подобряване нивото на компетентността им организирани както от НИПСофия така и от други организации, както следва:
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Административен съдия

Огнян Евгениев – 6 броя

Посетени форми за подобряване на компетентността на
магистратите през 2016 г. по линия на НИП, ОПАК и
финансирани от други институции
25.01.2016 г. – Работна среща на председателите на
административни съдилища с председателя на ВАС
,проведена в гр. София
25 - 27.03.2016 г. – Работна среща на председателите на
административни съдилища, проведена в гр. Хасково
30.05 - 01.06.2016 г. – „ГПК – общ исков процес.
Субсидиарно прилагане на ГПК в административния
процес” проведен в гр. София.
14-16.07.2016 г. – „Административния договор в
административното правосъдие” и „Субсидиарното
приложение на разпоредбите но призоваването по ГПК
в съдебно-административното производство по АПК”,
проведен в гр. Силистра
13 - 15.10.2016 г. – Годишна среща на председателите
на административни съдилища, проведена в к. к.
Албена.
17-19.11.2016 г. – „Заинтересована страна в
производството по ЗПЗП. Изясняване съдържанието на
понятията „Физически блок, „Блок на земеделското
стопанство”,
”Парцел”,”Самолетно
заснемане”,
„Сателитни снимки”, „Теренни проверки на ТИ на ДФЗ
при РА”, „Терени проверки на МЗХ”, „Добро
земеделско състояние”, „Добро земеделско и
екологично състояние”, проведен в гр. Трявна

Мария Ницова – 5 броя

17.04.2016 г. - Работна среща за фокус-група към
Комисията по натовареността на ВСС, гр. София
16.05.2016 г. - Работна среща за фокус-група към
Комисията по натовареността на ВСС, гр. София
14-16.07.2016 г. – „Административния договор в
административното правосъдие” и „Субсидиарното
приложение на разпоредбите но призоваването по ГПК
в съдебно-административното производство по АПК”
проведен в гр. Силистра
04.11.2016 г. - Работна среща по административни дела
към Комисията по натовареността на ВСС, гр. София
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17-19.11.2016 г. – „Заинтересована страна в
производството по ЗПЗП. Изясняване съдържанието на
понятията „Физически блок, „Блок на земеделското
стопанство”,
”Парцел”,”Самолетно
заснемане”,
„Сателитни снимки”, „Теренни проверки на ТИ на ДФЗ
при РА”, „Терени проверки на МЗХ”, „Добро
земеделско състояние”, „Добро земеделско и
екологично състояние”, проведен в гр. Трявна

Момчил Таралански – 1 брой

Бисерка Бойчева – 3 броя

07-09.03.2016 г. – „Задължение за предоставяне на
вътрешноправни средства за защита съгласно
конвенцията. Преглед на съдебната практика по
ЗОДОВ. Тълкователно постановление №2//2014 г. от
15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и първа и втора колегия
на ВАС.”, проведено в гр. София
30.05-01.06.2016 г. – „ГПК – общ исков процес.
Субсидиарно прилагане на ГПК в административния
процес” проведен в гр. София.
27.09.2016 г. – „Правото на изслушване на задържаните
имигранти”, проведен в гр. София
30.11-02.12.2016 г. –„Задължение за предоставяне на
вътрешно правни средства за защита съгласно
Конвенцията. Преглед на съделната практика по
ЗОДОВ. Тълкователно постановление № 2/2014 г. от
15.05.2015 г. на ОСКГ на ВКС и първа и втора колегия
на ВАС”, проведен в гр. София

Рени Цветанова – 4 броя

05 - 06.04.2016 г. – „Обща селскостопанска политика
на ЕС”, проведено в гр. София
29 - 30.09.2016 г. „Административнонаказателна
отговорност”, проведен в гр. София
21.10.2016 г. – Участие в среща с лектори по
образователни програми, проведена в гр. София
08.11.2016 г. – „Въвеждане на директивите на ЕС в
националното законодателство”, проведена в гр. София

Засиления интерес на магистратите към достъпните форми на
обучение се запазва и през 2016г., което дава резултати в работата им и е
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предпоставка за още по-качествена работа в дългосрочен план. Съдиите от
Административен съд Монтана участват активно в провежданите от НИПСофия семинари, като интереса им към предлаганите теми е константен.
От дейността и работата на съдиите през 2016г. се налага извода, че
всички

магистрати

са

силно

мотивирани

да

развиват

своя

професионализъм. Магистратите изпълняват стриктно и в срок присъщите
им служебни задължения. През 2016г. не са образувани дисциплинарни
производства срещу нито един от магистратите в Административен съд
Монтана, което е още един атестат за качеството на работа и моралните и
етичните им качества.
През 2016г. е извършена планова проверка за дейността на
Административен съд Монтана, която е приключила с Акт за резултати от
извършена планова проверка по Заповед №ПП-01-30/12.05.2016г. на
Главния инспектор на Инспектората към ВСС, които отразява извършена
комплексна планова проверка на Инспектората към ВСС за периода
01.01.2014 – 31.12.2015г. В констатациите от извършената проверка въз
основа на обжалваните съдебни актове пред ВАС е посочено, че през
проверявания период от съдия Евгениев и съдия Ницова са показали много
добро качество на работа, съдия Бойчева-Софрониева и съдия Цветанова
са показали добро качество на работа с известни резерви с оглед
професионалния им опит, а за на съдия Таралански е обективиран извод за
резерви по отношение на качеството му на работа. По отношение на
организацията на работа по делата и бързината на съдопроизводството при
всички магистрати е отчетена бързина в процеса и много добра
организация на съдопроизводствените действия.
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І.2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Към 31.12.2016г. Административен съд Монтана разполага със
съдебна администрация както следва: Катя Йорданова – съдебен
администратор; Ирена Тодорова – административен секретар; Бисерка
Ангелова

–

главен

счетоводител;

Милена

Иванова

–

системен

администратор; Васка Василева, Нели Величкова и Катя Гидионова –
съдебен деловодител; Антоанета Лазарова, Димитрана Димитрова и
Александрина Александрова – съдебен секретар; Георги Попадински –
съдебен архивар, Пепа Николова –управление и стопанисване на
съдебното имущество; Надя Петкова – призовкар, Красимир Деспотов –
шофьор и Наталия Гелова – чистач съвместяваш задълженията на куриер.
Към края на отчетния период са заети 15 щатни бройки за съдебните
служители от общо 15 щатни бройки за съдебните служители. През
годината предвид необходимостта от нормално осъществяване на
работните

процеси

са

предприети

необходимите

действия,

чрез

обосновани искания до ВСС, които доведоха до разкриване на една щатна
бройка за съдебен секретар и една щатна бройка за стопанисване на
съдебното

имущество.

Към

момента

щатната

численост

на

Административен съд Монтана е в съотношение 3 към 1 спрямо
магистратите, което

е оптимално съотношение, което

предоставя

възможност за нормално осъществяване на работните процеси. С оглед
новоприетия класификатор на длъжностите, своевременно със Заповед
№113/21.12.2016г. на Председателя на Административен съд Монтана,
считано от 03.01.2017г. е извършена трансформация на длъжността
съдебен администратор в съдебен статистик и на длъжността управление и
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стопанисване на съдебното имущество в управител на сгради, като по този
начин съдебната администрация е приведена в пълно съответствие с
утвърдените изисквания на ВСС.
Като цяло до средата на 2016г. имаше известни трудностите
свързани с ниската численост на администрацията, която в някой случай
възпрепятства нормалното функциониране на съда. Заложената в доклада
за дейността на Административен съд Монтана през 2015г., цел за
осигуряване на допълнителни щатни бройки от съдебни служители бе
реализирана успешно през втората половина на 2016г., което в бъдеще
дава възможност за нормална дейност на органа на съдебната власт.
С

оглед

новоназначените

служители

и

изравняване

на

натовареността на служителите в служба деловодство през 2016 година, бе
направено преразпределение на задълженията на съдебните деловодители,
което да създаде предпоставки да са натоварени равномерно с работа.
Следва да се посочи, че през цялата 2016 година съдебните служители от
общата и специализираната администрация работиха с висока мотивация и
отлично изпълняваха служебните си задължения. Налице е колегиално
отношение, което подпомага цялостната дейност на институцията.
Предвид постигнати отлични резултати в работата през отчетния период са
повишени в по-горен ранг Милена Иванова – системен администратор,
Нели Величкова – съдебен деловодител, Димитрана Димитрова – съдебен
секретар и Георги Попадински – архивар.
И през 2016г. съдебните служители активно са участвали в
организираните семинари за повишаване на квалификацията им, което
дава отражение на номиналния брой посетени семинари и е както следва:
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Катя Йорданова – 2 30.09 - 02.10.2016 г. – „Годишна среща на съдебните
броя
администратори на административните съдилища”, проведена
в с. Лозенец
30.11 - 02.12.2016 г. – „Етично поведение на съдебния
служител”, проведено в гр. София
Бисерка Ангелова – 4 19-20.05.2016 г. – „Участие в работна среща на съдебните
броя
администратори/административните секретари и главните
счетоводители на тема СФУК”, проведено в гр. Ямбол
30.09 - 02.10.2016 г. – „Годишна среща на съдебните
администратори на административните съдилища”, проведена
в с. Лозенец
28.10.2016 г. – Участие в начална работна среща по Дейност
2. „Качествено професионално обучение за повишаване
ефективността на правосъдието” проведена в гр. София
15-17.11.2016 г. – „Годишно счетоводно отчитане и годишно
приключване, начисляване на амортизации в бюджетните
организации”, проведена в гр. Велинград
Милена Иванова –
броя

2 11-14.04.2016 г. – 11-14.04.2016 г. – Модул 1 „Начално
обучение на съдебните служители”, проведено в гр. София
25 - 28.04.2016 г. – Модул 2 „Начално обучение на съдебните
служители”, проведено в гр. София

Нели Величкова – 1 07-08.04.2016 г. – „Работа по административни дела”,
броя
проведено в гр. София

Налаганата през последните години практика да се стимулират
съдебните служители дава своето изражение в констатациите от
извършената проверка от инспектората на ВСС, в която е констатирана
отлична организация на работа и стриктно спазване на правилата в
Правилника за администрацията на съдилищата.
Администрацията в Административен съд Монтана работи с
програмен продукт САС „Съдебно деловодство” на „Информационно
обслужване”АД. Към момента паралелно данните от делата се нанасят и в
програмен продукт ЕДИС, който през 2017г. ще обслужва дейността на
Доклад за дейността на Административен съд Монтана 2016
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всички административни съдилища. С оглед прозрачност и улесняване
работата на администрацията, както и изготвяне на статистически отчети и
справки, всички дела се въвеждат в двете деловодни програми.
Създадената вътрешна локална мрежа доразвива пълната прозрачност и
информираност на магистратите и служителите за дейността на
институцията, като дава широка информираност.
През 2016г. се затвърди качествения скок в работата на съдебната
администрация, които от една страна е в следствие на повишената
мотивация за работа на съдебните служители, а от друга страна е следствие
на създадените след 2012г. изцяло нови вътрешни правила на съда, които
възложиха много повече служебни задължения на съдебните служители,
но при точно отчитане на капацитета им и длъжностните им задължения. И
през 2017г. основна цел и приоритет е да се следват наложените от
водещите съдебни институции доказани модели на работа, които да се
интегрират с оглед капацитета на Административен съд Монтана.
Всички съдебните служители притежават необходимите нравствени
и професионални качества за заеманите от тях длъжности и работят с
висока мотивираност и съзнание. Служителите, които показват висока
мотивация и развиват нивото на работа в институцията и за в бъдеще
следва да бъдат допълнително поощрявани съобразно разписаните
правила. По отношение на служителите, които не показват нужната
мотивация да изпълняват служебните си задължения при необходимост ще
се предприемат необходимите дисциплинарни мерки съобразно правилата
за трудовата дисциплина в Кодекса на труда.
И през 2016г. извършеното атестиране на служителите протече при
пряко участие на всички магистрати, които пряко са работили със
съответния съдебен служител. Без изключение за отчетния период всички
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служите са атестирани с положителни оценки, които отговарят на
качествената и отговорна работа.

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

ІІ.1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА
През 2016г. броя на новообразуваните дела е 646 в сравнение с
2015г. – 700, 2014г. – 668, 2013г. - 778, 2012г. – 669.

Броя на постъплението на делата е в рамките на натовареност на
Административен съд Монтана през годините. Останали висящи към
началото на периода са 103 бр. дела или общия брой на дела за
разглеждане през 2016г. година е 749 в сравнение с 797 разгледани дела
през 2015г. От тях първоинстанционните дела са 331, а касационните 418.
Налице е предвиденото в предходния доклад повишаване на бройката на
касационните дела, които са разглеждани от тричленни състави на съда.
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През 2017 година, очакванията са за относително запазване и леко
понижение

на

Административен

натовареността
съд

Монтана.

в

рамките
Налице

са

на

нормалната

условия

броя

за
на

първоинстанционните и касационните производства да е относително
изравнен.
От 01.10.2015г. всички постъпили дела са разпределени между
съдиите, чрез електронно разпределяне, на принципа на случайното
разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им
посредством новата програма за случайно разпределение на делата,
предоставена от Висшия съдебен съвет на Република България.
Разпределението

се

осъществява

от

Председателя

и

Заместник

председателя на Административен съд Монтана в присъствието на
деловодител по въведените през 2012г. вътрешни правила, които доказаха
своята ефективност и са гаранция за прозрачност на процеса. На всеки от
магистратите е предоставен постоянен достъп до протоколите от
случайното разпределение на делата на хартиен носител и на вътрешната
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служебна страница на съда, като възражения и съмнения в прозрачността
на процеса не са налице.
През 2016г. година ежемесечно е утвърждаван и спазван седмичен
график на дежурства за разглеждане на постъпилите бързи производства от
дежурен съдия, които е утвърждаван в края на всеки предходен месец. В
случай на необходимост при служебна ангажираност или други
форсмажорни обстоятелства е извършвана своевременна промяна в
графиците на дежурствата, която е отразявана своевременно в програмата
за случайно разпределение на делата. Действащата практика във всички
органи на съдебната система е работеща и в Административен съд
Монтана, като по този начин магистратите, които не са дежурни по
утвърден график имаха възможност да планират времето си за работа по
делата с по-голяма фактическа и правна сложност.
Постъпленията на отделните видове дела в Административен съд
Монтана през годината бе следното:
ІІ.1.1. Разпределението на делата по АПК /331/ по видове е както
следва:
 жалби срещу подзаконови нормативни актове - 20 бр.
 Изборен кодекс - 2 бр.
 ДОПК и ЗМ - 9 бр.
 ЗУТ и ЗКИР - 38 бр.
 ЗСПЗЗ и ЗВГЗФ - 5бр.
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 КСО и ЗСП - 30 бр.
 ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС - 59 бр.
 ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм - 32 бр.
 искове по АПК - 10 бр.
 дела по чл.304 от АПК - 0 бр.
 дела за бавност - 0 бр.
 частни административни - 60 бр.
 други административни дела - 66 бр.
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Изводите от тези данни са, че делата с предмет ЗУТ и ЗКИР са
намалели относително много в сравнение с постъплението през 2015г.
година, като тази тенденция се очертава да е трайна. За поредна година се
запазване на относително високия дял на делата с предмет ЗОбщС и
ЗМСМА, които са инициирани основно с протести на прокурора, като
както бе предвидено в предходния доклад е налице трайна тенденцията на
засилване на контролните функции упражнявани от прокуратурата. През
годината е налице значителен ръст на делата по ЗМВР, които са свързани с
налагането на дисциплинарни наказания на служители, като тенденцията е
тези дела да запазят своя относително голям брой и пред 2017г. Следва да
се посочи, че през годината са разгледани оспорвания на 20 подзаконови
нормативни актове, като основно това е следствие на засилената дейност
на органите на прокуратурата. За поредна година е налице относително
нисък е броя на делата с предмет ЗСПЗЗ, което се дължи на
обстоятелството,

че

със

законодателна

промяна

бе

променена

подсъдността, като Административен съд Монтана в повечето случай вече
се явява касационна, а не първа инстанция по тези спорове. За разлика от
някой предходни години, през 2016г. не са налице дела от дадена материя,
които да са преобладаващи, което е традиционно за Административен съд
Монтана. Следва да се отбележи намаляването на делата с предмет ЗПЗП,
което

най-вероятно

е

свързано

с

подобряване

на

работата

на

администрацията на ДФ „Земеделие”.
Константно е постъплението на дела с предмет КСО и ЗСП, което се
обуславя от относително големия брой на гражданите, пенсионери и
социално слаби лица, получаващи права и имащи задължения по реда на
тези закони. Запазва се сравнително високия дял, които имат частните
административни производства, което е отражение на добрата работа на
органите на прокуратурата, досъдебното производство, като най-вероятно
Доклад за дейността на Административен съд Монтана 2016
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и през следващата година делата от този тип ще запазят константната си
бройка. Броя на исковите производства бележи лек ръст през 2016г., което
е свързано с образуването на дела за търсене на защита по реда на ЗОДОВ
от лица лишени от свобода и лица, които претендират вреди от отменени
административни актове.
През годината са разгледани само две производства по реда на
Изборния кодекс, като спада на броя на тези дела се дължи само и
единствено на обстоятелството, че през годината не са провеждани местни
избори, които подлежат на съдебен контрол по реда на Изборния кодекс.

ІІ.1.2. Общо касационни дела – 418 бр., по видове са какво следва:
- КНАХ - 403 бр.
- други касационни - 15 бр.

Трайната тенденция от миналите години да преобладават КНАХ с
предмет Кодекс на труда се запазва, което е обяснимо с оглед урежданите
обществени отношения от този закон и засилените контролни функции,
упражнявани от овластените с правомощия контролни органи. Траен и
Доклад за дейността на Административен съд Монтана 2016
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относително висок дял през годината имат делата свързани с нарушения на
Закона за движение по пътищата, като в много голям брой от споровете е
налице надлежно упражняване на разписаните в закона правомощия.
Много нисък в сравнение с предходните години бе броя на КНАХ делата
образувани по повод проверки на органите упражняващи финансов
контрол – АДФИ и Сметна палата. Налице е съществен ръст на КНАХ
делата образувани във връзка с нарушения установени по реда на Закона за
автомобилните

превози,

като

в

много

случай

се

установява

незаконосъобразно налагане на повече от едно административно наказание
по отношение на едно и също физическо лице. Делата с предмет Закон за
автомобилните превози и през предходни години са имали пиково
увеличаване на броя им, което е било последвано с минимизиране на броя
им, което говори за липса на последователност в работата на органите
упражняващи контролни функции по този закон.
През отчетния период е налице поддържане на константни практики
по всички еднотипни видове КНАХ дела, което е в следствие на
наложената практика да се проследяват постъпилите дела с еднакъв
предмет и материя още при образуването им. Следва да се отбележи, че и
през този отчетен период практиката на Административен съд Монтана по
всички касационни дела с еднакъв предмет е изцяло последователна, което
повишава доверието в съда, като предвидима съдебна инстанция,
действащи и правораздаваща само и единствено на база приложимия
закон.
Много

висок

ръст

бележат

делата

по

възобновяване

на

административнонаказателни производства, които са образувани по
предложение на Окръжния прокурор. Следва да се обоснове извод, че през
отчетния период от страна на Окръжния прокурор се наблюдава
изключително завишен контрол по отношение на производствата по които
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има наложени административни наказания по реда на ЗАНН и осъдителни
присъди по реда на НК.
В сравнение с предходната година е налице относително увеличаване
на броя на постъпилите КНАХ дела, като тези дела и в бъдеще ще запазят
относително висок дял от общия брой постъпващи дела, което е трайна
тенденция. През 2016г. са образувани 399 КНАХ дела, през 2015г. са
образувани 333 КНАХ дела, през 2014г. са образувани 401 КНАХ дела,
през 2013г. са образувани 464 КНАХ дела, а през 2012г. са образувани 324
КНАХ дела. Тези данни говорят, че КНАХ делата имат константен дял
през годините, които ще се увеличава или намалява в съответствие с
дейността на административнонаказващите органи. Предвиждането в
доклада за дейността през 2015 година, че най-вероятно през 2016г.
увеличението на броя ще увеличат своя ръст е налице, като през 2017г.
година най-вероятно тези дела ще намалят своя дял от общия брой дела.
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Районните съдилища в съдебния район в повечето случай прилагат
еднакви

критерии

при

постановяване

на

съдебните

си

актове.

Константността на практиката на Административен съд Монтана и добрата
работа на районните съдилища в съдебния район доведе до относително
малък брой на отменени съдебни актове при касационното разглеждане,
като потвърдените съдебни актове бележат съществен ръст.
През периода са обжалвани 178 съдебни акта на Районен съд
Монтана, като са потвърдени 128 съдебни акта или 71,91% от обжалваните
актове, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 50 съдебни акта
или 28,09% от обжалваните актове. За сравнение броя на потвърдените
съдебни актове през 2015г. е 79,47%.
През периода са обжалвани 100 съдебни акта на Районен съд Лом,
като са потвърдени 70 съдебни акта или 70,00% от обжалваните актове, а
са отменени или обезсилени изцяло или частично 30 съдебни акта или
30,00% от обжалваните актове. За сравнение броя на потвърдените
съдебни актове през 2015г. е 79,49%.
През периода са обжалвани 39 съдебни акта на Районен съд
Берковица, като са потвърдени 27 съдебни акта или 69,23% от обжалваните
актове, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 12 съдебни акта
или 30,77% от обжалваните актове. За сравнение броя на потвърдените
съдебни актове през 2015г. е 63,46%.
През периода са обжалвани 24 съдебни акта на районни съдилища
извън съдебния район, като са потвърдени 22 съдебни акта или 91,67% от
обжалваните актове, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 2
съдебни акта или 8,33% от обжалваните актове.. За сравнение броя на
потвърдените съдебни актове през 2015г. е 81,25%.
Обобщените данни сочат, че през 2016г. са потвърдени 72,43% от
съдебните актове на районните съдилища, които са обжалвани пред
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Административен съд Монтана, а са отменени 27,57% от съдебните актове
на районните съдилища. За сравнение броя на потвърдените съдебни
актове от касационно обжалване през 2015г. е 77,08%.
Налице относително по-висок дял на отменени съдебни решения
свързани с прилагането на Закона на Автомобилните превози, което в
повечето случай е прилагането на чл.28 ЗАНН от касационните състави.
През отчетния период районните съдилища правилно са прилагали
материалния закон и се спазват процесуалните правила. Решенията на
районните съдилища са добре мотивирани и обосновани и като цяло при
постановяването им правилно се прилага материалния закон.
И през тази година Административен съд Монтана не срещна
каквито и да е проблеми във функциите си като касационна инстанция,
като разглежданите дела в много случай са били с еднотипен предмет и
фактическа обстановка.

ІІ.2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА

Всичко свършените дела през отчетния период са 682 броя, от които
283 по АПК и 399 касационни дела.
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За разлика от предходната година броя на свършените дела, които
Административен съд Монтана е приключил като касационна инстанция
надвишава броя на първоинстанционните дела, като към момента не може
да се обоснове извод, че това ще бъде трайна тенденция. Налице е
относително спад в ръста на свършените първоинстанционни дела, които
през 2016г. е 283, спрямо 351 през 2015г., като това е в следствие на
намаления брой на постъплението от административни дела.

- общо висящи към 31.12.2016г. – 67 броя дела, в сравнение с висящи към
31.12.2015г. - 103 бр. дела. От висящите дела 48 бр. първоинстанционни
дела по АПК и 19 бр. касационни дела.
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ІІ.2.1. Общо свършените по АПК 283 броя 41,50 % от общия брой 682
броя свършени дела, от които:
- в срок до 1 месец от образуването им – 139 бр.дела – 49,12% в сравнение
с 58,12% през 2015г.
- в срок от 1 до 3 месеца от образуването им – 86 бр. дела – 30,39% в
сравнение с 30,77% през 2015г.
- над 3 месеца от образуването им – 58 бр. дела - 20,49% в сравнение с
11,11%. през 2015г.
За поредна година срока на разглеждане на делата е разумно
кратък, което е в резултат на добрата работа на магистратите и
съдебните служители и създадената организация на работните процеси.
Наличието на относително по-голямо постъпление на оспорвания на
подзаконови нормативни актове, което е свързано с процедура по
обнародване на оспорването в Държавен вестник е повишило в някой
случай срока за приключване на делата.

По видове са както следва:
Доклад за дейността на Административен съд Монтана 2016

23

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА
гр.Монтана,площад „Жеравица“№3, ет. 3-4

- жалби срещу подзаконови нормативни актове - 16 бр. дела, от които в
срок до 1 м.- 6 бр. или 37,50%, в срок до 3 м. – 10 бр. или 62,50.%., предвид засиления обществен интерес на този вид дела те се разглеждат
във възможно най-кратки срокове при спазване на процедурата по
обнародване на оспорването.

- Изборен кодекс – 2 бр. дела, от които в срок до 1 м.- 2 бр. или 100% традиционно за Административен съд Монтана, предвид засиления
обществен интерес, този вид дела да се разглеждат във възможно найкратки процесуални срокове по Изборния кодекс.

- ДОПК и ЗМ –7 бр., от които в срок до 1 м. –4 бр. – 57,14%,, в срок до 3
м. – 1 бр.- 14,29%, над 3 м. – 2бр.- 28,57%.,

- ЗУТ и ЗКИР – 29 бр., от които в срок до 1 м. –6 бр. – 20,69%,, в срок до
3 м. – 12 бр.- 41,38.%, над 3 м. – 11бр.- 37,93.% - налице е значително
увеличаване на срока за разглеждане на делата от тази категория, което
е обосновано от необходимостта от назначаване на съдебни експертизи
в повечето случай. Налице е възможност за повишаване на бързината на
разглеждане на делата от тази категория.

- ЗСПЗЗ и ЗВГЗФ – 5 бр., от които в срок до 1 м. –1бр.- 20% в срок до 3 м.
– 3 бр.- 60%, над 3 м. – 1бр.- 20.%

- КСО и ЗСП – 22 бр., от които в срок до 1 м. –6 бр.- 27,28%, с срок до 3 м.
– 8 бр.- 36,36%,

над 3 м. – 8 бр.- 36,36% - предвид фактическата

сложност и необходимостта от назначаване на експертизи и събиране
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на доказателства в повечето случай този вид дела протичат в две и
повече заседания.

- ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС – 52бр. , от които в срок до 1 м. – 15 бр.- 28,85%.,в
срок до 3 м. – 27 бр.- 51,92.%, над 3 м. – 10 бр.- 19,23.%

- ЗДС, ЗОС, ЗМСМ и ЗАдм – 30 бр., от които в срок до 1 м. – 24 бр.- 80% с
срок до 3 м. – 6 бр.- 20%

- искове по АПК - 9 бр., от които в срок до 1 м. –5 бр.- 55,56%с срок до 3
м. – 2 бр.- 22,22%, над 3 м. – 2 бр 22,22%.,
- дела по чл.304 от АПК - няма дела.

- дела за бавност – няма дела.

- частни административни–60 бр., от които в срок до 1 месец. – 60 бр.–
100%
- други административни дела - 51 бр., от които в срок до 1 м. –10бр.19,61%, с срок до 3 м. – 17 бр. – 33,33.%., над 3 м. – 24бр.- 47,06.%
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ІІ.2.2. Общо свършени касационни дела през отчетния период са 399 бр.
дела, от които в срок до 1 м. – 184бр. – 46,12% с срок до 3 м. – 215 бр.53,88% над 3 м. – 0 бр. – 0,00% - въпреки ръста на постъплението на
касационните дела, създадената след 2012г. организация на работа дава
възможност тази категория дела да се приключват в рамките на
тримесечен срок от образуването им. През годината изключения свързани
с нередовност в призоваването на страните не е била основание за
приключването им в по-дълги срокове.
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като по видове са какво следва:

- КНАХ – 385 бр., от които в срок до 1 м. – 177 бр. – 45,97% с срок до 3 м.
– 208 бр. – 54,03%,

- други касационни – 14 бр., от които в срок до 1 м. – 7 бр.- 50% с срок до
3 м. – 7бр. – 50%.

Общият брой на висящите дела към края на отчетния период е 67 бр.,
от които по АПК 48 бр. дела – 71,64% и касационни 19 бр.дела – 28,36%
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Общо 91,50% от делата са свършени в тримесечен срок от
образуването им в сравнение с 94,09% през 2015г., 94,57% през 2014г.,
96,32% през 2013г., 90,92% през 2012г., а 8,50% са свършени над
тримесечен срок от образуването им в сравнение с 5,91% през 2015г., 5,4%
през 2014г., 3,68% през 2013г., 9,08% през 2012г.

ІІ.3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.

През 2016г. общия брой на разглежданите дела е 749 броя, което е
намаление на разгледаните дела с 6,02% в сравнение с 2015 година, когато
общия брой на разглежданите дела е 797 броя. От разгледаните 749 броя
дела са свършени 682 и висящи 67 броя в сравнение със свършени 694 и
103 висящи през 2015 година. Налице е съществено намаляване на броя на
висящите дела към края на отчетния период. Действителната натовареност
е 12,48 дела месечно в сравнение с 13,51 дела месечно през 2015 година.
Административен съд Монтана продължава да е равномерно натоварен в
сравнение с другите Административни съдилища, като най-вероятно 2017
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година ще е налице запазване на натовареността в рамките на 11 – 15 дела
месечно за разглеждане. В средносрочен план не е налице основание да се
предвиди

съществено

увеличаване

или

намаляване

на

броя

на

постъплението на разглежданите дела. По отношение на касационните
дела най-вероятно ще има по-малко постъпление в сравнение с 2016г., като
очакванията са през 2017г. КНАХ делата да нямат превес като номинален
брой от постъпващите дела в Административен съд Монтана. Само нова
съществена законодателна промяна свързана с подсъдността уредена в
АПК би дала основание да се прогнозират промени в тенденцията в
дългосрочен план.
Със съдебен акт по същество са приключили 581 броя дела,
прекратените производства са 101 броя.

Налице е относително голям дял на делата, които са прекратени след
оттегляне на оспорени подзаконови административни актове на органите
на местното самоуправление. Относително големия брой от прекратени
дела са прекратени породи неизпълнени процесуални задължения от
страна на оспорващите. Съдиите стриктно и принципно спазват правилата
на чл.158 АПК и надлежно спазват разписания процесуален ред, като дават
точни и изчерпателни указания за отстраняване на нередовности по
оспорванията.

Относително

по-малък

е

броя

на

прекратените
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производствата в следствие на оттегляне на жалбата, с която е сезиран
съда.
С утвърдените на 16.02.2012г. нови правила за разпределението на
делата постъпилите в Административен съд Монтана дела са образувани
един път дневно до 10 часа (с изключение на бързите производства и в
случай на постъпили отводи по делата) от Председателя на съда или
Заместник Председателя на съда. През отчетния период няма констатирани
пропуски от разпределящия, повлияли върху принципа на случайно
разпределение на делата, като комисия, която е назначена от Председателя
на Административен съд Монтана, надлежно е отразила констатациите от
извършените проверки на начина на разпределяне на делата. От 2012г.
стриктно и точно се спазват и приетите от ВСС и действащи от 2011г.
правила за ежеседмично архивиране на данните от програмата за случайно
разпределение. През отчетния период изцяло административните дела се
насрочват от съдията-докладчик за първо заседание в срок не по-дълъг от
два месеца, съгласно изискванията на чл.157, ал.1 от АПК, като в тази
насока няма изключения.
Касационните заседания и през 2016г. са провеждани при оптимален
брой на насрочваните дела в едно съдебно заседание, което води до
равномерност на броя дела разглеждани във всяко съдебно заседание. По
този начин двете касационни заседания в месеца са от 25-30 дела всяко, а
не както в предходните години със сериозно разминаване в броя на
насрочените касационни дела, което често водеше до съществено
разминаване

в

графика

и

затрудняване

на

съдебната

дейност.

Своевременно с оглед постъплението на делата в определени заседания
броя на КАХД делата бе увеличаван със заповед на Председателя на
Административен съд Монтана, като този модел на работа е доказан през
годините и ще бъде следван и в бъдеще.
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През отчетния период, макар и редки, са констатирани следните
причини за забавяне на делата:
Все по-рядко, но продължава практиката част от жалбите срещу
индивидуални административни актове да се подават директно в съда, без
да се спазва изискването на чл.152 ал.1 от АПК. Същите се изпращат на
органа, издал оспорения акт за изпълнение процедурата по чл.152 ал.2 и 3
от АПК и след връщането им се образуват дела, които се разпределят
между съдиите.
В някои от случаите пречка за бързото разглеждане е големият брой
заинтересовани страни и проблема с призоваването им. При такива дела
органът, чиито акт се оспорва, често не посочва имената и адресите на
всички заинтересовани страни, което налага същите да бъдат издирвани от
съда. Проблема с тези затруднения бе решен след като през 2012г.
Административен съд Монтана придоби достъп до Национална база данни
„Население”, като по този начин загубата на време с изпращане на писма,
запитвания и уточняване за страните и техните адреси бе решен в полза на
бързото правораздаване по делата.
Причина за забавяне на делата са и вещите лица, които с някои
изключения през отчетния период са изготвяли заключенията си в изрично
указания им от съда срок. За преодоляване на инцидентните проблеми в
тази насока следва да се съобразява предмета на делото и при
необходимост на вещите лица да се указва разумен срок в рамките на
разписаните процесуални срокове, особено по делата с предмет ЗПЗП, ЗУТ
и ЗЗдр. Списък на вещите лица в съдебния район е все по-ограничен откъм
брои на работещите специалисти, необходими за изготвяна на експертизи
по административни дела, като е налице реално затруднение при
назначаване на експертизи по дела с по-специфични материи.
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И през годината се осъществяваше реално електронно призоваване
на страните по реда на приетите през 2012 година вътрешни правила. Към
момента електронно призоваване се наложи като трайна тенденция по
КАХД

делата.

Действително

като

всяка

новост

и

електронното

призоваване се посрещна скептично в началото, но постепенно, както
магистратите, така и съдебните служители вече нямат колебания в
използването на този способ за призоваване. Естествено задължение на
всяка модерно работеща институция е да търси и прилага съвременните
възможности, които носи технологичния прогрес, но както всяка
позитивна практика, която е свързано с разчупване на тесногръдите
схващания

свързани

с

работните

процеси,

така

и

електронното

призоваване ще се наложи едва след като бъде наложена императивно чрез
законодателна промяна в близко бъдеще.
В Административен съд Монтана е създадена организация за
цялостно сканиране и запазване на делата на магнитен носител. Въпреки,
че Административен съд Монтана разполага с ограничен брой съдебни
служители, чрез създаване на добре работеща вътрешна организация бе
създаден

необходимия

модел,

които

в

бъдеще

ще

помогне

за

безпроблемното включване в системата на електронно правосъдие, която е
приоритет и на Върховен административен съд. В следствие на
сканирането на делата се създаде възможност със заповед на Председателя
на Административен съд Монтана да се уреди възможността делата да се
предават на вещите лица в електронен вид, тоест без да напускат
служебните помещения на съда, като на магистратите е предоставена
възможност по тяхна лична преценка с оглед характера на делото и вида на
експертизата да допускат то да се предоставя на вещите лица при стриктно
спазване на реда разписан в ПАС.
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И през 2016 година протоколите от водените съдебни заседания бяха
публикувани на сайта на Административен съд Монтана, непосредствено
след обработването и подписването им от магистратите. По този начин от
една страна се предостави възможност на страните по делата да се ползват
непосредствено от протоколите от съдебни заседания без да е необходимо
да посещават Административен съд Монтана, а от друга страна се облекчи
работата на служба деловодство, тъй като страните по делата черпят
информация непосредствено от сайта на Административен съд Монтана,
без да е необходимо да посещават съда.
Образуваните дела приключват в повечето случай в едно съдебно
заседание. Спазването на процесуалните закони и бързината в процеса е
трайна тенденция, което улеснява страните по делата. Делата най-често се
отлагат за следващо заседание, когато е необходимо назначаване на
експертиза или събиране на нови доказателства. През годината се използва
надлежно възможността събирането на доказателствата по делото да се
извършва преди насрочване на делото, чрез даване на указания на страните
и административните органи. Както и в предходните години е налице
трайна тенденция оспорващите да не изпълняват задължението си по
чл.150 ал.2 АПК и да не посочват в жалбата всички доказателства, които
искат да бъдат събрани.
Запазва се тенденцията органът, чийто акт се оспорва да не представя
писмен отговор в срока по чл.163 ал.2 от АПК. Това налага съда при
спазване разпоредбата на чл.170 и чл.171 ал.4 от АПК да указва, че за
някой обстоятелства от значение за делото не сочат доказателства. И през
2016г. съдиите в Административен съд Монтана стриктно са спазвали
служебното начало и са съдействали на страните в съответствие с
процесуалните правила разписани в АПК.
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През отчетната 2015г. съдиите в Административен съд Монтана
прилагаха тълкувателните решения и в голяма степен съобразяваха
практиката на Върховен административен съд при постановяване на
съдебните актове. Следва да се отбележи, че през годината е налице
тенденция за по обстойно проучване на делата и постановяване на съдебни
актове, които са обосновани с оглед събраните по делата доказателства.
През 2016г. регулярно в рамките на всеки три месеца са провеждани общи
събрания на съдиите, в които детайлно са анализирани върнатите от
касация дела, като са отчитани тенденциите в съдебната практиката на
ВАС.
През отчетния период в Интернет-страница на съда надлежно са
разгласявани съдебните актове, постановени от магистратите, съгласно
изискванията на ЗСВ. И през 2016 година чрез Интернет-страницата на
съда се предоставяше достъпна и своевременна информация за дейността
на съда на гражданите и медиите. И през 2016 година надлежно и
последователно е публикувана информация за делата с висок обществен
интерес, които са формулирани със заповед на Председателя на
Административен съд Монтана.

ІІ.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

Магистратите в Административен съд Монтана изцяло поддържат
всяко разумно законово изменение, което би довело до равномерно
натоварване на административните съдилища, ако същото е съобразено с
броя на магистратите и служителите и най-вече с характера на
разглежданите дела.
За поредна година Административен съд Монтана поддържа изцяло
заявените предложения в докладите за 2012г., 2013г., 2014г. за промяна в
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Тарифа №1 към ЗДТ в посока увеличаване на държавните такси събирани
за разглеждане на административни дела пред Административните
съдилища. Увеличението на таксите по административните е дела е
задължително, но същото следва да бъде в разумни граници при
съобразяване на принципа на достъпност регламентиран в чл.12 АПК.
Необосновано нисък към момента е и размера на таксите събиран за
касационно обжалване през ВАС, като следва да се търси увеличаване на
размера събиран и по касационни жалби, което ще пресече злоупотребите
с право, които са често срещани. Увеличаването на размера на държавната
такса по административни дела няма да ограничи достъпа до правосъдие
на гражданите, тъй като в процесуалните и материалните закони има
изрични разпоредби за освобождаване на страните по делата.
Налице е необходимост от изменение в ЗАНН, което да уреди
въпроса с дължимите разноски за процесуално представителство на
страните, тъй като след тълкуването на съдиите от ВАС се създаде
възможност само за една от страните в тези производства да претендира
присъждане на обезщетение по реда на ЗОДОВ. Чрез законодателна
промяна има възможност да се избегне възможността за образуване на
допълнителни съдебни производства по реда на ЗОДОВ, които ще доведат
до допълнителна натовареност на съдилищата.
ІІ.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПО СЪДИИ.

През 2016 година в Административен съд – Монтана съдийска
длъжност се заема от съдиите Огнян Евгениев – Председател на
Административен съд Монтана, Мария Ницова – Заместник Председател
на Административен съд Монтана, Момчил Таралански, Бисерка БойчеваСофрониева и Рени Цветанова.
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Съдията ЕВГЕНИЕВ общ юридически стаж 16 години и 10 месеца,
от които 9 години и 11 месеца съдийски стаж. Общо разпределени през
отчетната 2016г. 117 дела, като заедно с несвършените от предходната
година 16 дела, има разгледани общо 133 дела. Приключени със съдебен
акт 121 дела, което в процентно съотношение е 90,98%от разглежданите
дела в сравнение с 88,48% от разглежданите дела през 2014г. От тях с
решение по същество 106 дела, прекратени с определение 15 дела. От
обжалваните пред ВАС 7 съдебни акта са потвърдени 6 акта, а са отменени
или обезсилени изцяло или частично 1 акт (85,71% потвърдени през 2016г.
в сравнение с 83,34% потвърдени през 2015г.). В дейността си като
административен съдия при обжалвани 237 съдебни акта са потвърдени
изцяло 190 съдебни акта, а са отменени изцяло или частично 47 съдебни
акта или 80,17% потвърдени.

Съдията НИЦОВА е с общ юридически стаж 17 години и 9 месеца,
от които 9 години и 11 месеца съдийски стаж. Общо разпределените през
отчетната 2016г. са 129 дела, като заедно с несвършените от предходната
година 16 дела, има разгледани общо 145 дела. Приключени със съдебен
акт са 134, което в процентно съотношение е 92у41% от разгледаните дела
в сравнение с 90,42% от разглежданите дела през 2015г. От тях с решение
по същество 111 дела, прекратени с определение 23 дела. От обжалваните
пред ВАС 14 съдебни акта са потвърдени 10 акта, а са отменени или
Доклад за дейността на Административен съд Монтана 2016

36

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА
гр.Монтана,площад „Жеравица“№3, ет. 3-4

обезсилени изцяло или частично 4 акта (71,43% потвърдени в сравнение
със 73,33% потвърдени през 2015г.). В дейността си като административен
съдия при обжалвани 282 съдебни акта са потвърдени изцяло 232 съдебни
акта, а са отменени изцяло или частично 50 съдебни акта или 82,27%
потвърдени.

Съдията ТАРАЛАНСКИ е с общ юридически стаж 19 години и 6
месеца, от които 19 години съдийски стаж. Общо разпределените през
отчетната 2016г. са 135 дела, като заедно с несвършените от предходната
година 14 дела, има разгледани общо 149 административни дела.
Приключил е със съдебен акт 136 дела, което в процентно съотношение е
91,28% от разглежданите дела в сравнение с 90,73 % от разглежданите
дела през 2015г. От тях с решение по същество 117 дела, прекратени с
определение 19 дела. От обжалваните пред ВАС 18 съдебни акта са
потвърдени 13 акта, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 5
акта (72,22% потвърдени в сравнение със 50,00% потвърдени през 2015г.).
В дейността си като административен съдия при обжалвани 232 съдебни
акта са потвърдени изцяло 165 съдебни акта, а са отменени изцяло или
частично 67 съдебни акта или 71,12% потвърдени.
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Съдията БОЙЧЕВА-СОФРОНИЕВА е с общ юридически стаж 18
години и 6 месеца юридически стаж, от които 9 години и 11 месеца
съдийски стаж. Общо разпределените през отчетната 2016г. са 129 дела,
като заедно с несвършените от предходната година 21 дела, има
разгледани общо 150 административни дела. Приключила е със съдебен
акт 137 дела, което в процентно съотношение е 91,33% от разглежданите
дела в сравнение с 86,96% от разглежданите дела през 2015г. От тях с
решение по същество 115 дела, прекратени с определение 22 дела. От
обжалваните пред ВАС 17 съдебни акта са потвърдени 16 акта, а са
отменени или обезсилени изцяло или частично 1 акт (94,11% потвърдени в
сравнение със 57,89% потвърдени през 2015г.). В дейността си като
административен съдия при обжалвани 332 съдебни акта са потвърдени
изцяло 246 съдебни акта, а са отменени изцяло или частично 88 съдебни
акта или 74,10% потвърдени.
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Съдията ЦВЕТАНОВА е с общ юридически стаж 17 години и 4
месеца юридически стаж, от които 9 години и 11. Общо разпределените
през отчетната 2016г. са 136 дела, като заедно с несвършените от
предходната година 36 дела, има разгледани общо 172 административни
дела. Приключила е със съдебен акт 154 дела, което в процентно
съотношение е 89,53% от разглежданите дела в сравнение с 69,23% от
разглежданите дела през 2015г. От тях с решение по същество 132 дела,
прекратени с определение 22 дела. От обжалваните пред ВАС 20 съдебни
акта са потвърдени 13 акта, а са отменени или обезсилени изцяло или
частично 7 акта (65% потвърдени в сравнение със 69,23% потвърдени през
2015г). В дейността си като административен съдия при обжалвани 330
съдебни акта са потвърдени изцяло 247 съдебни акта, а са отменени изцяло
или частично 83 съдебни акта или 74,85% потвърдени.

Доклад за дейността на Административен съд Монтана 2016

39

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА
гр.Монтана,площад „Жеравица“№3, ет. 3-4

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

Обжалвани

Потвърдени

Отменени

ОБЩО

Обжалвани

2016

Отменени

2015 г.

Потвърдени

2014 г.

Обжалвани

2013 г.

Отменени

2012 г.

Потвърдени

2011 г.

Обжалвани

2010 г.

Отменени

МАРИЯ
НИЦОВА

2009 г.

Потвърдени

ОГНЯН
ЕВГЕНИЕВ

2008 г.

Обжалвани

2007 г.

7

5

2

32

24

8

58

44

14

51

39

12

28

25

3

24

21

3

11

10

1

7

6

1

12

10

2

7

6

1

237

190

47

7

6

1

23

21

2

49

42

7

56

47

9

34

25

9

37

34

3

27

19

8

20

17

3

15

11

4

14

10

4

282

232

50

8

6

2

16

13

3

32

25

7

28

15

13

27

22

5

29

25

4

25

19

6

25

15

10

24

12

12

18

13

5

232

165

67

7

6

1

32

23

9

62

41

21

71

55

16

42

32

10

36

26

10

23

18

5

25

18

7

19

11

8

17

16

1

334

246

88

4

3

1

33

28

5

71

57

14

47

32

15

46

35

11

29

22

7

31

23

8

23

16

7

26

18

8

20

13

7

330

247

83

МОМЧИЛ
ТАРАЛАНСК
И
БИСЕРКА
БОЙЧЕВА
РЕНИ
ЦВЕТАНОВА

Общо обжалвани през отчетния период са 76 съдебни акта, като са
потвърдени изцяло 58 съдебни акта или 76,32% в сравнение със 64,58%
потвърдени през 2015г. Общо обжалвани от началото на дейността на
Административен съд Монтана 1414 съдебни акта, като са потвърдени
изцяло 1080 съдебни акта или 76,38% потвърдени. През отчетния период
броя потвърдени съдебни актове е на много добро ниво, което е в
следствие на много доброто качеството на работа на магистратите. Налице
е много добра бързина в процеса и много добро мотивиране на съдебните
актове. Следва да се продължи практиката да се обсъждат върнатите от
обжалване съдебни решения, тъй като обсъждането на практиката на ВАС
по материя допринася за провеждане на по-качественото съдебно
производство от съдиите в Административен съд Монтана. В рамките на
всеки три месеца през отчетния период са провеждани общо събрание с
обсъждане на постъпили дела, докладване и обсъждане на върнати дела от
ВАС и разглеждане обсъждане на общи процесуални въпроси по делата.
И през настоящия отчетен период съдиите при Административен съд
– Монтана спазваха изцяло законовите и инструктивни срокове при
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разглеждане и решаване на делата. Съдебните актове по делата на 100% са
постановени в инструктивния едномесечен срок от приключване на
съдебните заседания, което е резултат на полаганите усилия от всеки
отделен магистрат. Общата оценка за работата на съдиите е много добра.

|ІІІ. ОБЩЕСТВЕНА ФУНКЦИЯ НА СЪДА
Във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет през 2016г. в
Административен съд Монтана бе проведен ден на отворените врати. В
инициативата се включиха, ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” гр.
Монтана, които посетиха съда и в рамките на деня на отворените врати
проведоха среща с Председателя на Административен съд Монтана.
Проведена бе и среща с представители на централните и местни медии, в
която бяха разяснени функциите и правомощията на Административните
съдилища. В рамките на срещата с представителите на медиите
непосредствено бе демонстрирана работата на Административен съд
Монтана. В рамките на инициативата бяха проведени срещи на
Председателя на Административен съд Монтана с ученици от ПМГ „Св.
Климент Охридски” гр.Монтана.
През годината Административен съд Монтана бе посетен от
представители на Европейската комисия, които осъществяват мониторинг
във връзка с изготвянето на ежегодните доклади изготвяни от
Европейската комисия. Пред представителите на Европейската комисия
бяха представени данни за дейността на Административен съд Монтана,
като акцента беше върху бързината и качеството на работа на
административните съдилища като цяло.
За втора поредна година в рамките на проявата „Международен ден
на

правото

да

знам”

и

по

инициатива

на

ръководството
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Административен съд – Монтана на 28.09.2015 г. бе проведена среща на
Председателя на Административен съд Монтана и представители на
местните електронни и печатни медии. На срещата бе представена пред
медиите конкретна информация за дейността на съда относно избора на
съдия-докладчик, образуваните съдебни дела и постановените съдебните
актове, натовареността на магистратите, призоваването и съдебната
експертиза като съществени елементи в съдебното производство,
оповестяването на съдебните актове на сайта на съда. Обсъдени бяха
въпроси свързани с предоставяне на достъп до информация от
администрацията, както и реда за оспорване в случаите на откази.
За поредна година в рамките на Образователна програма
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени
съдилища и прокуратури” и като поредна проява на партньорство между
Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана и
Административен съд гр. Монтана се проведоха обучения на подрастващи
от магистрати в Административен съд Монтана. В рамките на учебни
часове, съдия Огнян Евгениев и съдия Рени Цветанова дадоха конкретни
примери от юридическата практика, свързани с актуални за младежите
теми. Налице бе засилен интерес от страна на подрастващите, които с
интересни въпроси провокираха дискусии свързани с представените теми.
Инициативите са част от информационна кампания, организирана от Висш
Съдебен Съвет и Министерство на образованието, за повишаване правната
култура сред обучаващите се младежи, за защита правата и достойнството
им, за повишаване информираността им с цел професионална ориентация.
И през 2016г. в Административен съд Монтана на сайта на съда бяха
публикувани актуални данни за движението на делата с обществен
интерес. Административен съд Монтана регулярно изготвя и публикува
прессъобщения за образуването и движението на делата с обществен
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интерес. Стремежа през годината бе чрез публикуване на протоколи от
съдебни заседания, публикуване на информация за дела с обществен
интерес и друга информация имаща пряко отношение към страните по
делата да се поддържа много доброто ниво на прозрачност и публичност
на работата на съда.
В Административен съд Монтана е създадена организация за
предоставяна на гражданите на възможност за извършване на безкасово
плащане, чрез ПОС терминали, които са инсталирани в деловодството на
съда. По този начин на гражданите и юридическите лица се предостави
възможност бързо, на място без загуба на време и нерви да изпълняват
процесуалните изисквания свързани с оспорването.

ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Административен съд – Монтана е настанен на третия и четвърти
етажи в сградата на пл. “Жеравица” № 3 в гр.Монтана, които етажи са
публична държавна собственост и с решение № 150/12.03.2007 г. на МС
са предоставени на Министерство на правосъдието за нуждите на съда.
На 30.01.2009 г. официално е открита обновената съдебна сграда. През
2016г. бе извършено цялостен вътрешен ремонт на работните помещения,
което осигурява към момента много добри условия за работа. Съдиите и
съдебните служители разполагат с помещения, в които имат възможност
да изпълняват служебните си задължения в рамките на съвременните
стандарти. В рамките на годината продължи поетапната подмяна на
компютърната техника, която ще бъде окончателно обновена през 2017г.,
което ще обезпечи нормалното функциониране на институцията в
дългосрочен план.
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Инвестицията, с която трайно бе решен проблема с отоплението,
което

представляваше

най-съществен

разход

в

издръжката

на

Административен съд Монтана, изцяло се възвърна в рамките на помалко от два отоплителни сезона. Така реализираната инвестиция, която
в дългосрочен план освободи финансови ресурси, които се влагаха в
отопление, трайно дава възможност за обновяване на част от
дълготрайните

материални

активи

и

повишаване на нивото

на

квалификация на магистратите и служителите.
През 2017 година следва да се отстрани и последната остатъчна
последици от некачествения ремонт извършен през 2008г., като със
съдействието на средства осигурени от ВСС, бъде извършен качествен
ремонт на покрива на сградата. Качественото преструктуриране на
разходите, което беше извършено през 2015г., и осигуряваните бюджети
за текуща издръжка, дават гаранция, че в дългосрочен Административен
съд Монтана ще поддържа много добро ниво на материалната база и
условията на труд на магистратите и служителите.
Съдът, предлага всичко необходимо за осигуряване на много добър
достъп до правосъдие и информация на страни по делата. Трите съдебни
зали са оборудвани със система за аудиозапис, озвучаване и информация,
като на монитори пред залите са изведени номерата на делата и
необходимата информация по тях.
Работните места на съдиите и на всички съдебните служители са
оборудвани с компютри, посредством които те осъществяват трудовите
си задължения в работата по делата, изготвянето на протоколите и
архивирането и други дейности съобразно задълженията им, като им е
осигурен и достъп до необходимите програми поддържащи релевантното
законодателство

и

практика.

Предоставеното

на

Прокуратурата

помещение попада в законова определената зона съобразно действащите
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правила за съдебна охрана. Чрез осигурените за служителите на
ръководни и експертни длъжности, електронни подписи, съда има достъп
до необходима за дейността му информация. И през 2016 година
осигурения

през

предходните

три

години

достъп

до

редица

специализирани регистри значително подпомагаше работата на съда, като
спомагаше за по-бързото приключване на съдебните производства.
В Интернет страница на съда се излагат най-важни данни и
информация за състава на съда и дейността на съдебните служби, за
банковите сметки, за дължимите такси, графици за делата, възможности
за даване на мнения от граждани, насочени към подобрение на работата
на съдебните служби и публикуване на обявления. През годината нивото
на информираност на гражданите посредством Интернет страницата на
съда е на необходимото ниво.
Публикуването на съдебните актове през отчетния период е
осъществявано регулярно, като през цялата година надлежно са
публикувани и протоколите от водените съдебни заседания.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На база гореизложения анализ на дейността на Административен съд
Монтана, могат да се направят следните изводи:
През годината бяха отчетени много добри показатели в работата на
магистратите и съдебните служители. През отчетния период магистратите
и съдебните служители доразвиваха професионалните си умения, което
дава пряк резултат по отношение на съдебните актове и работата на
съдебната администрация. Осигурено беше извършване на необходимите
качествени ремонтни дейности, които в дългосрочен план да предоставят
на магистратите и съдебните служители много добри условия на работа.
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Осигурено беше адекватно обезпечаване с финансови средства, което в
дългосрочен план да подобри материалната база на органа на съдебната
власт.
Решаването на делата неизменно бе в предвидените от закона
срокове, което е следствие на много добрата организация на работа и
високата мотивация на магистратите и съдебните служители.
И през отчетния период бяха доразвивани и налагани нови добри
практики за развиване на обществените функции, които Административен
съд Монтана следва да доразвива в бъдеще.
С оглед натовареността на Административен съд Монтана, следва да
се положат усилия постигнатите много добри резултати да бъдат
поддържани и подобрявани в дългосрочен план. Капацитета и нивото на
подготвеност на магистратите и съдебните служители са предпоставка да
се направи извода, че в дългосрочен план Административен съд Монтана
ще продължи да предлага много добро ниво на правораздаване.
В заключение следва да се посочи, че в рамките на десетте години на
съществуването си Административен съд Монтана се утвърди като орган
на съдебната власт с много добро ниво на правораздавателната дейност, в
които е налице трайно спазване на принципите на равенство между
страните, достъпност и прозрачност в правораздавателния процес.
Следва на всеки съдия и съдебен служител в Административен съд
Монтана да бъде изказана благодарност за положените усилия в работата
през отчетната 2016 година.

ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ
И.Ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА
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