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АДМИНИСТРАТИВНИ 

СЪДИИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

Уважаеми колеги, 

Измина още една тежка, но небогата на важни за нас събития отчетна 

година. 

Продължава световната финансова и икономическа криза, която все 

по-осезаемо затруднява дейността и на съдебната власт, в това число и на 

синдикалните организации на съдии, прокурори и следователи. 

Ограничаването на финансовите възможности във вътрешен план и в 

Европейски план затруднява значително желанието за провеждане на 

мероприятия. 

През 2011 година немалко интересни неща се случиха в съдебната 

власт като цяло. 

Създадени бяха специализиран наказателен съд и специализирана 

прокуратура, съпътствани с редица изменения в Наказателно-

процесуалния кодекс. Значителни законодателни промени бяха направени 

и в Закона за съдебната власт. Извършиха се няколко назначения на 

административни ръководители, които предизвикаха бурна реакция в 

вътре в съдебната власт и в гражданското общество. Няколко дела се 

разглеждат във Върховния административен съд, свързани с назначения 

или дисциплинарни наказания на съдии, които обществото и Брюксел 

наблюдават с интерес. За съжаление при класацията в Европейския съюз 

България се подреди на първо място по размер на корупцията, за което е 

обвинена съдебната система. Не можем да премълчим и изключително 

неприятния инцидент със задържането на председателя на 

Административен съд гр. Бургас и член на Управителния съвет на 
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Асоциацията Атанас Вълков. Следва да отбележим, че той междувременно 

подаде молба за освобождаването му като член на Управителния съвет и 

като член на Асоциацията, което му прави чест и за което му благодарим. 

Проведени бяха на 23 и 30 октомври избори за кметове и общински 

съвети, по повод на които пред всички административни съдилища бяха 

образувани дела по жалби срещу изборните резултати. 

Преди броени дни бе сложено началото на конкурсите за назначаване 

на административни ръководители на административните съдилища. Тече 

и конкурсът за назначаване на съдии във Върховния административен съд. 

В такава обстановка в Асоциацията успяхме да извършим следното: 

Изключителна активност в сезирането на Съда на Европейския съюз 

в Люксембург тази година проявиха членовете на Асоциацията - съдии от 

Административен съд гр. Варна: Ивелина Янева - 5 преюдициални 

запитвания, Искрена Димитрова - 2 преюдициални запитвания, Марияна 

Ширванян - 2 преюдициални запитвания и Евгения Иванова - 1 

преюдициално запитване. 

Състав от съдии от Върховния административен съд с докладчик 

съдия Панайот Генков - член на Управителния съвет на Асоциацията, 

отправи искане до Конституционния съд относно установяване на 

противоконституционност на чл. 7, изр. 1 от Указа за борба срещу 

дребното хулиганство /УБДХ/ в частта „не подлежи на обжалване". 

Искането беше уважено, независимо че се касае до указ, приет преди около 

50 години, тоест преди приемането на действащата Конституция. 

Впоследствие последва прекратяване на касационните производства от 

административните съдилища и изпращането им по подсъдност на 

окръжните съдилища, след което по повдигнати спорове за подсъдност е 

прието, че делата следва да се разглеждат от окръжните съдилища и по 

този начин административните съдилища се лишиха от разглеждането на 
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един вид дела, независимо че се касае до административни нарушения и 

наложени наказания са административни. 

Обучението на административните съдии винаги е било приоритет 

на нашата Асоциация. Като продължение на добрите практики от 13 до 15 

май 2011 година в с. Лозенец в Учебната база на Върховния 

административен съд беше проведен семинар, на който се обсъдиха 

следните теми : Действия на административните съдии след решението на 

Конституционния съд относно чл. 7 УБДХ; Новият изборен кодекс и 

решението по к. д. № 4/2011 г.на Конституционния съд и Субсидиарното 

приложение на ГПК в административния процес. Лектори по първите две 

теми беше съдия Стефка Стоева, а лектор по третата тема беше съдия 

Георги Ангелов. 

По същото време беше направен опит за провеждане на екскурзия до 

Виена с посещение на Върховния административен съд на Австрия, но при 

разпространяване на офертите за пътуване не бяха събрани необходимия 

брой желаещи участници. 

Беше разпространен призив от Асоциацията на прокурорите в 

България за оказване на помощ на болното шестгодишно дете на колегата 

Росица Милчева Георгиева - Радева, което се нуждаеше от спешно 

лечение на злокачествен и изключително агресивен тумор. 

На международна среща относно независимостта на съдиите участие 

взеха председателя на Асоциацията г-жа Стефка Стоева, членът на 

Управителния съвет г-жа Румяна Папазова и председателят на отделение 

във Върховния административен съд г-жа Веселина Тенева. 

През отчетната година бяха проведени три международни 

мероприятия, в което взеха участие представители на Асоциацията на 

българските административни съдии. 

Първата от тях е Конференцията на тема „Контрол за 

конституционносъобразност в Европа". Конференцията се проведе на 19 
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май 2011 г. в Париж. По решение на Управителния съвет на Асоциацията 

участие в конференцията взе г-жа Татяна Жилова -съдия от 

Административен съд София град. Конференцията е организирана от 

Европейската асоциация на административните съдии и откриването е от 

президента й д-р Хайнрих Ценз. На конференцията първо са били 

изслушани докладите на представителите на държавите, в които 

законодателството не предвижда контрол за конституционносъобразност 

на законите, защото Конституциите имат по-скоро политически отколкото 

юридически характер, поради което няма и Конституционен съд. Доклади 

са изнесли проф. София Байрон - преподавател в Правния факултет на 

Университета в Бирмингам, Великобритания и г-н Саша Хард - научен 

работник по сравнително конституционно право в Университета в 

Маастрихт, Холандия. Доклад за конституционализма в скандинавските 

държави е изнесла г-жа Аника Зандстрьом - първи съдия в 

Административния съд в Стокхолм, Швеция и заместник-президент на 

АЕАС. В тези държави по висящи дела и в конкретни случаи всеки съдия и 

всеки държавен служител може да прави преценка дали основните 

човешки права са достатъчно защитени в съответствие с Конституцията. 

Изслушани са били също така доклади на Италия, Германия, Гърция, 

Португалия и Литва. В рамките на конференцията е организирано и 

посещение на Конституционния съвет на Франция. 

На 20 май 2011 г. в сградата на Административния апелативен съд в 

Париж е проведена работна среща на трупата на АЕАС по Съдебна 

независимост и ефективност, на която са разгледани отношенията между 

административните и конституционните съдилища. Общото мнение в 

групата е, че в България е изграден много добър конституционен модел. 

На 20 май 2011г. след обяд е проведено и Общото събрание на 

АЕАС. Взето е решение през следващата 2012 година размерът на 

членския внос да се увеличи от 200 на 350 евро. Прието са и нови членове 
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- Националната асоциация на съдиите в Азербайджан, Национална 

асоциация на съдиите в Литва и индивидуални членове от Румъния, 

Турция, Испания и Чехия. 

От 25 до 27 май 2011 г. в Люксембург бе проведена редовната среща 

в рамките на програмата FISCALIS 2013 на Европейската комисия, 

посветена на практиката на Съда на Европейския съюз по въпросите, 

свързани с облагането на трансграничните работници в рамките на съюза и 

прякото данъчно облагане. Участие в срещата взеха г-жа Фани Найденова 

- съдия във Върховния административен съд и г-жа Йорданка Маринова -

заместник-председател на Административен съд гр. В. Търново и двете 

поканени от българска страна за участие и финансирани с европейски 

средства. Участие в срещата са взели представители на приходната 

администрация и на данъчните съдилища на другите държави-членки на 

Европейския съюз и на Турция. 

Подготвихме и сключихме и през отчетната година договор с 

„Юридическа енциклопедия" ООД за поддържане на уеб сайта на 

Асоциацията. 

Подадена беше данъчната декларация за дейността на АБАС през 

2010 година. 

Отчетният доклад на Асоциацията беше депозиран и в Министерство 

на правосъдието, предвид обстоятелството, че Асоциацията е регистрирана 

в обществена полза. 

По решение на Управителния съвет бяха изработени в Монетния 

двор значки за членовете на Асоциацията, които да бъдат израз на 

принадлежност на нейните членове. 

Приходи и разходи на Асоциацията през отчетната 2011 година: 
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Приходите на Асоциацията през цялата 2011 година, включително за 

времето от 19.11.2010 г., когато беше проведено Отчетното събрание на 

Асоциацията, до 31.12.2010 г., са само от членски внос: 

- 5088.00 лева - членски внос на членовете на Асоциацията, внесени 

в банковата сметка на Асоциацията на 08.12.2010 г. 

- 480 лева - членски внос на членове на Асоциацията от Върховния 

административен съд, внесени в банковата сметка на Асоциацията на 

10.03.2011 г. 

- 3051 лева - членски внос на членовете на Асоциацията, внесени в 

банковата сметка на Асоциацията на 05.12.2011 г. 

През отчетната година направените разходи са следните: 

- преведени са на Европейската асоциация на 14.03.2011 г. 587.70 

лева, представляващи равностойността на 300 евро членски внос за 2011 

година. 

- Възстановени са на г-жа Йорданка Маринова 924.29 лева на 

14.03.2011г. - разходът е направен на основание решение на Управителния 

съвет от 06.10. 2010 г. за покриване на част от разноските на съдията, 

направени във връзка с участие в семинар във Франция през 2010 г. и 

равняващи се на реимбурсираната сума на съдия Росица Драганова, за 

която получихме европейско финансиране. 

- Изплатен хонорар на съдията Георги Ангелов в размер на 300 лева 

за лекцията в с.Лозенец. 

- Внесен в бюджета данък върху доходите на физически лица в 

размер на 24.33 лева във връзка с изплатените средства на съдия Георги 

Ангелов. 

- За коктейл на семинара в с.Лозенец са изразходвани 455. 75 лева. 

- За озвучаване на семинара в с.Лозенец са изразходвани 200 лева. 
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- Възстановени са на съдия Татяна Жилова за участието й в срещите 

в Париж на основание решение на Управителния съвет 729.72 лева на 

05.07.2011 г. 

- Преведени са на „Юридическа енциклопедия" ООД 600 лева за уеб 

сайта на Асоциацията - 24.11.2011 г. 

- Изразходвани по решение на Управителния съвет за закупуване на 

5 картини общо 550 лева/ 1 х 150 лева и 4 х 100 лева/ за награждаване на „ 

Административен съдия на годината" - средствата са изтеглени на 

24.11.2011 г. и картините закупени с фактура на 30.10.2011 г. 

- Преведени са на Монетния двор двукратно 708.42 лева на 

24.11.2011 г. и 708.42 лева на 01.12.2011 г. - общо 1416.84 лева, за 

изработване на значки за членовете на Асоциацията. 

- Преведени са на Регионален исторически музей гр. В. Търново 600 

лева наем за ползване на зала в сградата, в която е приета Търновската 

Конституция, за провеждане на Отчетно-изборното събрание на 

Асоциацията на 01.12.2011 г. 

- Платени са за коктейл в Янтра - Шарлопов хотелс ЕООД гр. В. 

Търново 1 473.80 лева. 

Наличните парични средства на Асоциацията на българските 

административни съдии по банкова сметка в Райфайзен банк към 

30.12.2011 г. са в размер на 11 741.61 /единадесет хиляди седемстотин 

четиридесет и един лева и шестдесет и една стотинки/ лева. 
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