
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация 
 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС  
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 
Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org  

 
 

 
 
 

Център на НПО 
в Разград 

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 
ГРАД РАЗГРАД 

 
ЗА НЕЗАБАВНО ПУБЛИКУВАНЕ!!!! 

 
 

ПОЗИЦИЯ НА ЦЕНТЪРА НА НПО В РАЗГРАД:  
 

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПОРИЦА 
ОСТРО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ В РАЗГРАД 
 
 
 
С определение от 01.11.2010г.1 Върховен административен съд сезира 

Конституционния съд относно приложението на Указа за борба с дребното 
хулиганство от съда в Разград.  

Въпроса към конституционните съдии е да отговорят относно „решението 
на районния съдия не подлежи на обжалване и се изпълнява незабавно”. 

За първи път в съдебен акт по УБДХ се признава, че на „обвинения се налага 
наказание лишаване от свобода”. Задържането в поделенията на МВР е признато за 
ограничаване на човешките права. 

Съдия Панайот Генков постановява, че разпоредбата на чл. 7 от УБДХ, която 
забранява решенията на районните съдилища по този указ да подлежат на 
инстанционен контрол, противоречи на чл. 31, ал. 4 от Конституцията на Република 
България и на чл. 2, ал. 1 от Протокол № 7 към ЕКЗПЧОС. Съдебното производство, 
макар и да е наречено административно, на обвинения се налага наказание 
лишаване от свобода, което е изключително тежко и само по себе си е достатъчно 
основание да се приеме, че деянието, за което се налага, следва да се приравни на 
извършено престъпление по смисъла на чл. 6 от ЕКЗПЧОС. 

По делото Явор Киранов чл. 7 от УБДХ противоречи на чл. 31, ал. 4 от 
Конституцията и на чл. 2, ал. 1 от Протокол № 7 към ЕКЗПЧОС, то на основание чл. 5, 
ал. 4 от Конституцията на Република България следва да се приложи международният 
акт, който има предимство пред нормата на вътрешното законодателство, и да се 
признае право на наказания да обжалва решението на районния съд, с което на 
основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му е наложено наказание „задържане в поделенията на 

                                                 
1 по адм. дело № 13284/2010. 
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МВР”. В този смисъл е и практиката на Европейския съд по правата на човека, изразена 
в решения „Камбуров срещу България” от 23.ІV.2009 г. и „Станчев срещу България” от 
1.Х.2009 г. 

Според ВАС съдия Ина Райчева не е взела правилното съдебно решение. 
Административните съдии в Разград нарушават правата на гражданите и не 
познават елементарни правни истини. 

Съдебното дело във ВАС е образувано по частна жалба от Явор Мальов Киранов 
от с. Сейдол, община Лозница чрез адвокат Мариела Райкова от АК-Разград против 
Определение № 81/16.ІХ.2010 г. по к.а.н..д.№ 85/2010 г. на Административен съд - 
Разград, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу Решение № 
375/5.VІІІ.2010 г. по а.н.д.№ 689/2010 г. на Районен съд-Разград, с което е признат за 
виновен в това, че е извършил проява на дребно хулиганство и на основание чл. 1, ал. 1 
от УБДХ му е наложено наказание „задържане в поделенията на МВР” за срок от 15 
денонощия, с искане да се отмени като неправилно поради нарушение на материалния 
закон – отменително основание по чл. 236 във връзка с 209, т. 3 от АПК. 

Проучване на Центъра на НПО в Разград показа, че 25000 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 изразходва за издръжката си 500000 лева за една 
година, което няма как да обоснове. За изминалата 2009 година са разгледани 348 
дела и са приключени 317 от тях.  

„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.”2 

Административният съд в Разград не иска да разглежда тези дела в кратък 
срок и създава процесуални пречки, които затрудняват достъпа на гражданите до 
правосъдие.  

Административен съд - Разград има малко съдебни дела, но не иска да 
разглеждат нови дела. Повечето дела за разглеждане биха повишило показателите 
за ефективност на съдебната институция.  

По фактора бързина на разглеждане на съдебните дела Административен 
съд – Разград показва слаби и незадоволителни резултати. 

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.3 

По-малко от 5 или едва 4.83 съдебни дела месечно е разгледал един 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 
                                                 
2 Позиция на Центъра на НПО в Разград, разпространена на 28.07.2010г. 
3 http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm - Доклад на ВСС за прилагането на законите и за дейността на 
съдилищата за 2009г. 
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са най-слабо натоварените в цяла България, което показва, че са работили 3 пъти по-
малко от своите колеги. 

Справка на ВСС 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 този съд в Разград 6 съдии са разгледали само 348 дела4. 
 

 
Георги Милков, Председател на УС 

 
 
 
 
 
Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната 
реформа от 2004г. През 2007г. създаде Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда, в 

която участват 46 граждански организации. До момента са осъществени шест проекта за 
гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. 

В момента Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда реализира проект 
„Правосъдие близо до хората”, подкрепян от Висшия съдебен съвет и финансиран от 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. 

 

 

 

 

 
С подкрепата на Фондация „Америка за България” 

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен 
сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията 
е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на 
САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация 

„Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и 
приятелство между народите на САЩ и България. 

 

                                                 
4 Информацията е получена по Закона за достъп до обществена информация от ВСС. 


