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НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА 

 
 

ПОЗИЦИЯ: 
Защо Административен съд – Разград си 

поставя отлична оценка? 
 

 

 

 
На 21 юли 2010г. трите вестника в град Разград публикуваха материали за 

отчета на Административен съд – Разград за първите шест месеца на годината. 
Ние сме впечатлени от едностранното и манипулативно тълкуване само на част от 
фактите. Затова искаме думата да обясним нашата позиция. 

Центърът на НПО в Разград настоява за пълна прозрачност и реален отчет 
на Административен съд – Разград. Ние искаме обществото да знае цялата истина 
за съдебната институция: 

• бюджета на съда за 2007, 2008 и 2009г.;  

• колко струва издръжката на съда за една година; 

• колко струва на държавния бюджет едно съдебно дело; 

• колко хиляди лева заплата получават съдиите за спорната си работа; 

• колко съдебни служители подпомагат работата на съдиите; 

• какви бонуси за мотивация и отличие се заплащат в съда; 

Проучване на Центъра на НПО в Разград показа, че 25 хиляди лева струва 
на данъкоплатците само едно дело, заведено в Административен съд – Разград.  

Административният съд в Разград е много скъпа държавна институция със 
спорна ефективност. Съдът харчи за издръжката си 500 хил. лева годишно, което 
няма как да обоснове. За изминалата 2009 година са разгледани 348 дела и са 
приключени 317 от тях.  
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Всеки може да си отговори дали това е скъпо или евтино удоволствие и 
какво работят тези хора.  

Напомням думите на председателя на ВАС Константин Пенчев, който казва, че 
няма смисъл по този механичен начин да съществуват измислени, изкуствени 
съдилища, да се поддържа такава администрация, когато това може да върши само едно 
отделение с 1-2 или 3 съдии без администрация. 

Съдия Ива Стоева дължи отговор на обществото какви услуги и с какво 
качество предлагат административните съдии срещу държавната субсидия от над 
половин милион лева годишно. 

Предоставя ли Административен съд – Разград качествено и 
безпристрастно правосъдие или съдиите са назначени да получават големи 
заплати и да бранят интересите на управляващите? 
 Административен съд – Разград е на последно място сред 28-те 
административни съдилища в България според доклада на Висшия съдебен съвет за 
показателите за натовареността на магистратите в отделните нива и звена на съдебната 
власт.1 

 По-малко от 5 или едва 4.83 съдебни дела месечно е разгледал един 
административен съдия в Разград през 2009 година при средната натовареност в 
административните съдилища 15.69 дела на месец в България.  

По този показател административните съдии в Разград са най-слабо 
натоварените в цяла България, което показва че са работили 4 пъти по-малко от 
своите колеги. 

 Актуален е въпросът необходим ли е на Разград скъпоструващ и 
неефективен административен съд? 

Справка към 30.04.2010г. за щатната численост показва, че в 
Административния съд в Разград са заети 7 магистратски места, 1 допълнителна 
бройка е свободна. През 2009 в Административния съд в Разград 6 съдии са 
разгледали само 348 дела2. 
 21 съдебни служители работят в Административен съд – Разград и 2 щатни 
бройки са свободни. Голям разкош е толкова служители да подпомагат само 6 
работещи съдии в този ненатоварен съд.  

 За сравнение 24 съдебни служители подпомагат 12 окръжни съдии в Разград, 
като 2 съдийски места не са заети.  

Същият брой служители подпомагат 2 пъти повече на брой съдии в 
Окръжен съд - Разград, които работят повече и предлагат много по-качествена 
правораздавателна дейност. 

 Необходимо е да се направи цялостен анализ на дейността, структурата  и 
резултатите на Административен съд - Разград, като се прецени необходимостта 
от съществуването на институцията в тази форма.  
                                                 
1 http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm - Доклад на ВСС за прилагането на законите и за дейността на 
съдилищата за 2009г. 
2 Информацията е получена по Закона за достъп до обществена информация от ВСС. 
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Наложително е да се оптимизира структурата и бюджета на съда, за да 
отговаря на европейските изисквания за ефективна администрация и добре 
работеща съдебна система.  

Ние подкрепяме намерението на изпълнителната и законодателната власт да 
възложи на Висшия съдебен съвет правото да съкращава състава на съдилищата. По 
този начин ще се оптимизира системата и ще се възстанови баланса между различните 
звена в нея. Дисциплиниращ ефект ще има и намаляването на разходите в условията на 
финансова криза.  

Част от 28 административни съдилища в България нямат почти никаква работа. 
Заемат огромни сгради, струват много скъпо, нямат обща обслужваща администрация и 
са нечестно пропилени пари на данъкоплатеца. 

Ние имаме сериозни съмнения за конфликти на интереси, зависимости и 
проблеми с етичното поведение за работещи в Административен съд – Разград. 
Наблюдаваме проблеми с етичното поведение на част от съдиите в този съд. 
Конфликтите на интереси поставят съдиите в състояние на несъвместимост. 

• Съдия Таня Дамянова е избрана за заместник-председател на 
Административния съд в Разград (май 2007г.), само няколко месеца след 
назначаването на съпруга й Огнян Дамянов за окръжен прокурор и 
административен ръководител (октомври 2006г.). Окръжните прокурори се 
явяват в съдебни дела в този съд при съпругата на началника си. 

• Съдия Марин Маринов е споделял обща адвокатска кантора с настоящия 
кмет Денчо Бояджиев, когато двамата са били адвокати. 

• Съдията в Окръжен съд – Разград Емил Стоев е съпруг на съдия Ива 
Ковалакова-Стоева, председател на Административен съд – Разград. 

• Бившият съпруг на съдия Ива Ковалакова-Стоева е адвокат Радостин 
Ковалаков, който е съпруг на новоизбрания заместник-окръжен прокурор 
Милена Пенчикова. Адвокат Радостин Ковалаков и прокурор Милена 
Пенчикова се явяват по съдебни дела в този съд. 

• Съпругата на новоизбрания заместник-окръжен прокурор Тихомир Тодоров е 
касиер на Административен съд – Разград. 

• Съдебният администратор Павлина Стоянова е съпруга на съдията по 
вписванията в Районен съд – Исперих Филип Стоянов. 

В Административен съд – Разград не се спазват законите. Декларациите по 
закона за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси не са попълнени 
според изискванията. Съдебните служители не са посочили заеманата длъжност. 
Главният счетоводител не е посочила размера на взетите банкови заеми, а касиерът 
няма подадена декларация. Липсва информация председателят на съда да е наложил 
санкции за тези нарушения. 

Ние очакваме от съдия Ива Ковалакова-Стоева отговори на въпросите: 

• Как и защо е командирован съдия Емил Димитров за повече от година и 
половина в родния си град София? Защо се е съгласила да работи с един 
съдия по-малко, а сега се оплаква че съдът работи в намален състав?  
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• Кое е правното основание Административният съд да ползва сградата на 
бившия хотел „Абритус” на бул. „Бели Лом” 33 в Разград?  

• Има ли договор или настанителна заповед за ползване на част от имота? 

• Как и при какви условия е назначила роднини в нейния съд? 

• Защо съдебните служители нямат работа, пазаруват в работно време, 
висят по кафетата и безделничат? 

 

 

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа 
на съдебната реформа от 2004г. До момента са осъществени шест проекта за 
гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България.  

Ние специално наблюдаваме конфликтите на интереси и етичното поведение на 
магистрати в правораздавателната система. 

В момента Центърът на НПО в Разград реализира проект „Правосъдие близо до 
хората”, подкрепян от Висшия съдебен съвет и Фондация „Америка за България”. 
Главната цел на проекта е утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за 
съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и 
засилване на общественото доверие в съда. 
 
 
 
22 юли 2010г. 
Град Разград  
 

Георги Милков 
Председател на УС 
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
22 юли 2010г. 



Защо Административен 
съд – Разград си поставя 

отлична оценка?отлична оценка?





Центърът на НПО в Разград настоява за 
пълна прозрачност и реален отчет на 
Административен съд – Разград. 



Ние искаме обществото да знае цялата 
истина за съдебната институция:

бюджета на съда за 2007 2008 и 2009г ;бюджета на съда за 2007, 2008 и 2009г.; 
колко струва издръжката на съда за една година;
колко струва на държавния бюджет едно съдебноколко струва на държавния бюджет едно съдебно 
дело;
колко хиляди лева заплата получават съдиите за 
спорната си работа;спорната си работа;
колко съдебни служители подпомагат работата на 
съдиите;

бкакви бонуси за мотивация и отличие се заплащат в 
съда;



Проучване на Центъра на НПО в 
Разград показа, че 25 хиляди леваРазград показа, че 25 хиляди лева 
струва на данъкоплатците само 
едно дело заведено ведно дело, заведено в 
Административен съд – Разград.



Административният съд в Разград е р р
много скъпа държавна институция със 
спорна ефективност.
Съдът харчи за издръжката си 500 хил. 
лева годишно, което няма как да 
бобоснове.
За изминалата 2009 година са 

348разгледани 348 дела и са приключени 
317 от тях.



Предоставя ли Административен съд –Предоставя ли Административен съд –
Разград качествено и безпристрастно 
правосъдие или съдиите са назначениправосъдие или съдиите са назначени 
да получават големи заплати и да 
бранят интересите на управляващите?бранят интересите на управляващите?







По-малко от 5 или едва 4.83 съдебни дела 
месечно е разгледал един административен р д д д р
съдия в Разград през 2009 година при 
средната натовареност в 
административните съдилища 15 69 дела наадминистративните съдилища 15.69 дела на 
месец в България. 

По този показател административните 
съдии в Разград са най-слабо натоварените 

Бв цяла България, което показва че са 
работили 4 пъти по-малко от своите колеги.







Справка към 30.04.2010г. за щатната 
численост показва, че в Административния 
съд в Разград са заети 7 магистратски места, 1 
допълнителна бройка е свободна. 

През 2009 в Административния съд в Разград 
6 съдии са разгледали само 348 дела.6 с д са раз еда са о 3 8 де а





21 съдебни служители работят в 
Административен съд Разград и 2 щатниАдминистративен съд – Разград и 2 щатни 
бройки са свободни. Голям разкош е толкова 
служители да подпомагат само 6 работещислужители да подпомагат само 6 работещи 
съдии в този ненатоварен съд. 

За сравнение 24 съдебни служители 
подпомагат 12 окръжни съдии в Разградподпомагат 12 окръжни съдии в Разград, 
като 2 съдийски места не са заети. 





Необходимо е да се направи цялостен 
анализ на дейността, структурата  и 
резултатите на Административен съд -
Разград, като се прецени 
необходимостта от съществуването на 
институцията в тази форма.



Наложително е да се оптимизира 
структурата и бюджета на съда, за да ру ур ,
отговаря на европейските изисквания 
за ефективна администрация и добре ф р р
работеща съдебна система.



Ние имаме сериозни съмнения за 
конфликти на интереси зависимости иконфликти на интереси, зависимости и 
проблеми с етичното поведение за 
работещи в Административен съд –работещи в Административен съд 
Разград. 

Наблюдаваме проблеми с етичното 
поведение на част от съдиите в този о еде е а ас о с д е оз
съд. Конфликтите на интереси поставят 
съдиите в състояние на 
несъвместимост.



В Административен съд –
Разград не се спазват 

о езаконите. 

Декларациите по закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликти на интереси не са попълнени според изискванията. 
Съдебните служители не са посочили заеманата длъжностСъдебните служители не са посочили заеманата длъжност. 

Главният счетоводител не е посочила размера на взетите 
банкови заеми а касиерът няма подадена декларациябанкови заеми, а касиерът няма подадена декларация. 

Липсва информация председателят на съда да е наложил 
санкции за нарушениясанкции за нарушения.



Ние очакваме от съдия Ива Ковалакова-Ние очакваме от съдия Ива Ковалакова
Стоева отговори на въпросите:

Как и защо е командирован съдия 
Емил Димитров за повече от година и 
половина в родния си град София?половина в родния си град София? 

Защо се е съгласила да работи с единЗащо се е съгласила да работи с един 
съдия по-малко, а сега се оплаква че 
съдът работи в намален състав?д р



Кое е правното основание 
Административният съд да ползва 
сградата на бившия хотел Абритус”сградата на бившия хотел „Абритус  
на бул. „Бели Лом” 33 в Разград?

Има ли договор или настанителна 
заповед за ползване на част от имота?



Как и при какви условия е назначила 
роднини в нейния съд?

Защо съдебните служители нямат 
работа, пазаруват в работно време, 
висят по кафетата и безделничат?
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ЗА КОНТАКТИЗА КОНТАКТИ

Ел поща: bafe@ngo-rz orgЕл.поща: bafe@ngo-rz.org
Интернет-страница: www.ngo-rz.org

www.watch.ngo-rz.org

Телефон/факс: +359 (84) 661694
Разград, ж.к. Освобождение 34, партер, п.к. 237


