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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

 

ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ПЕРНИК 

 

ПРЕЗ 2013 год. 

 

За поредна година дейността на 

Административен съд-Перник е насочена към 

предоставяне на бързо, качествено и предвидимо 

правораздаване, към спазване върховенството на 

закона, защита правата и интересите на 

гражданите, организациите и държавата, 

осигуряване на равен достъп до правосъдие, 

както и повишаване доверието на обществото в 

съдебната система.  

През изминалата 2013 г. дейността на 

съдиите и служителите при Административен съд 

Перник бе съобразена със Закона за съдебната 

власт, ПАРОАВАС, Стратегията за продължаване на 

съдебната реформа в условията на пълноправно 

членство в Европейския съюз, както и с 

решенията и указанията на ВСС. 

Основните цели залегнали в работата на съда 

през 2013 г. бяха откритост, достъпност и 

прозрачност, ефективно, качествено и бързо  

правораздаване, повишаване на общественото 

доверие в работата на съда, осигуряване на 

равен достъп до правосъдие на всички граждани, 
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както и създаване и прилагане на ефективно 

действащи механизми за противодействие на 

корупционните практики, в това число  и активно 

участие на гражданите в тази насока. 

За управление движението на делата в съда 

продължи да се използва автоматизираната 

система САС „Съдебно деловодство” на 

„Информационно обслужване” ЕАД. 

През отчетният период образуването и 

движението на делата в Административен съд 

Перник се извършваше, съгласно изискванията на 

ЗСВ, ПАРОАВАС, АПК, както и изискванията на 

приложимите специални закони и решенията на 

ВСС.  

И през отчетната 2013 г. разпределението на 

делата продължи да се извършва на принципа на 

случайния избор в съответствие с чл. 157, ал.2 

от АПК и вътрешните правила на съда. 

 

1.Брой дела за разглеждане. 

1.1.Общо средномесечно постъпление. 

 

През 2013 г. общият брой дела за 

разглеждане в съда е 1846 бр., от тях 

новообразувани са 1749 бр. и 97 бр. останали 

несвършени от 2012 г. В броя посочени дела са 

включени всички видове, подсъдни на 

Административен съд Перник – първоинстанционни, 

касационни, както и върнати дела за 

продължаване на съдопроизводствените действия. 

Средно месечното постъпление на 

новообразувани дела през 2013 г. е 154 бр. при 

74 бр. за 2012 г. и 78 за 2011 г.  
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Наблюдава се значително увеличение на 

постъпленията в сравнение с предходните години. 

Това се дължи на производствата по жалби против 

решения на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане при Министерски 

съвет, във връзка с възстановяване последици от 

природното бедствие, от 22.05.2012 г.  

 

 1.2. Административни дела-общо постъпление 

и по видове. 

 

През отчетния период в съда са постъпили за 

разглеждане общо 1475 бр. първоинстанционни 

административни дела, от които 62 бр. останали 

от предходен период, като 14 бр. от тях са 

върнати от Върховен административен съд за 

продължаване на съдопроизводствените действия. 
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Анализът на постъплението по видове дела 

сочи, че най-голям относителен дал имат делата 

от категория други, включващи различни закони, 

общо 1185 бр., следвани от делата по ЗУТ и ЗКИР 

85 бр. Останалите дела по различните материи са 

сравнително равномерно разпределени.  

Следва да се отбележи, че в по голямата си 

част постъпващите в Административен съд Перник 

дела от категория други макар и срещу един 

ответник са сравнително трудоемки , като всеки 

казус изисква от съдиите задълбочена подготовка 

и внимание при решаване на спора. 

През годината видимо намаля броя на 

частните и бързо ликвидни производства по чл.75 

от ДОПК, като за сметка на тях се е увеличил 

броя на същинските и по трудоемки казуси 

изискващи насрочване в открито съдебно 

заседание , изслушване на свидетели и 

експертизи, анализ на писмени доказателства.   
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През 2013 год. са разглеждани дела по 

обжалване на 2 бр. подзаконови нормативни 

актове,като едно от делата е останало от минал 

период. 

Не са постъпвали дела по жалби за бавност. 

Устойчивост и постоянство в постъпленията 

се наблюдава при делата ЗУТ, ЗКИР, ЗДСл, ЗМВР, 

и исковете по АПК. 

Следва да се отбележи, че администрацията 

при задължението за изясняване на обективната 

истина не реализира правото си да изслушва 

експертизи, свидетели или да събира писмени 

обяснения. Това от своя страна затруднява и 

забавя работата на съда, тъй като едва в 

съдебно заседание за първи път с посочените по-

горе доказателства и доказателствени средства 

се събират относими към казуса факти. Не рядко 

административните органи не изпращат 

административната преписка в цялост, както и 

пълни списъци на заинтересованите лица. Това до 

голяма степен забавя процеса и води до отлагане 

на съдебни заседания. 

 

1.3. Касационни дела-общо постъпление и по 

видове.  

 

Тъй като изменението в броя на касационните 

административнонаказателни дела през годините е 

в следствие от активността на административните 

органи при упражняването на контрола по 

прилагането на съответното административно 

законодателство, то както през тази година, 

така и през последните три години е налице 
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трайна устойчивост на броя постъпили касационно 

административнонаказателен характер дела. През 

последните години броят постъпления варира с 

разлика  около 20-30бр. дела.  

През отчетния период в съда са разглеждани 

общо  371 бр. касационни дела, включително 35 

бр. останали от 2012 г.  

През 2012 г. касационните дела са били 401 

бр., а през 2011 г., 418 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От общо разглежданите 371 бр. касационни 

дела 21 бр. попадат в графа други касационни, а 

именно такива по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. Останалите 350 

бр. са административно наказателни дела по 

ЗАНН. През 2013 г. не са постъпвали касационни 

жалби по чл. 11 ал.4 от ППЗСПЗЗ срещу решения 

на районните съдилища. Към края на отчетния 

период са останали несвършени само 3 бр. 

касационни дела, от които 2 бр. насрочени и 1 

бр. обявено за решаване. 

През периода са решени по същество 340 бр. 

касационни дела. Прекратените дела са 28 бр., 

от които поради липса на възможност за 

сформиране на съдебен състав 7 бр., /изпратени 

са на ВАС за определяне на съседен съд/, поради 
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просрочени касационни жалби 5 бр., препратени 

на друг съд по компетентност 14 бр. и поради 

оттегляне на касационна жалба 2 бр. 

Касационните административно наказателни 

дела са изключително разнообразни, както по 

материя, така и по административно наказващи 

органи и анализа сочи, следното съотношение: 

 

Административнонаказващ 

орган 
Закон брой общо 

Дирекция "ИТ" СО КТ 87 87 

ОД на МВР Перник сектор 

"ПП";                               

РУ"П" Радомир; РУ "П" 

Трън; РУ "П" Брезник;  

ЗДвП 58 

64 

КЗ 3 

ЗОБВВПИ 1 

ЗЧОД 1 

ЗМВР 1 

ТД на НАП София 

КСО 16 

35 
ЗКПО 6 

ЗДДС 12 

ЗОПБ 1 

Митница Столична ЗАДС 18 18 

ОО "КД-ДАИ" Перник 
ЗАвтП 7 

8 
ЗДвП 1 

РЗОК ЗЗО 6 6 

РИОСВ 
ЗООС 3 

9 
ЗУО 6 

ДНСК; РО“НСК“ Перник 

при РДНСК ЮЗР 
ЗУТ 13 13 

РДГ - Кюстендил 

ЗГ 3 

5 

 
ЗЛОД 1 

ЗРА 1 

МИЕТ ЗУО 1 3 
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ЗАРПТОДМДНСОАПСП 1 

ЗЕ 1 

Комисия за регулиране 

на съобщенията 

ЗЕС 3 
6 

ЗПУ 3 

Сметна палата ЗОП 1 1 

Областна дирекция по 

безопасност на храните 
ЗЗР 1 1 

Изпълнителна агенция по 

лекарствата 
ЗЛПХМ 2 2 

Държавна комисия по 

хазарта 
ЗХ 4 4 

Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури 
ЗРА 2 2 

Агенция за държавна 

финансова инспекция 

ЗОП 3 

20 ЗДФИ 16 

НВМОП 1 

А "ПИ" ЗП 11 11 

Басейнова дирекция 

западнобеломорски район 

Благоевград 

ЗВ 1 1 

ДКСБТ ЗСБТ 1 1 

СЕМ ЗРТ 1 1 

РЗИ ЗЗ 2 2 

Комисия за защита на 

потребителите 

ЗТ 4 

8 ЗЗП 2 

ЗПК 2 

ОС "Земеделие" ЗСПЗЗ 15 15 

ГД "ИДТН"; ГД „МН“ 
ЗТИП 2 

3 
ЗИ 1 

Община Перник; Община 

Трън; Община Ковачевци; 

Община Кюстендил 

ЗСПЗЗ 4 
9 

ЗУТ 5 

Районна служба пожарна 

безопасност и защита на 

населението 

ЗМВР 1 1 
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При сравнителен анализ с предходни години и 

през тази година се наблюдава най-голям брой на 

делата по жалби срещу наказателни постановления 

на Дирекция “Инспекция по труда”. Запазил се е 

и броят на делата по жалби срещу наказателни 

постановления на пътна полиция. 

 

2. Брой свършени дела. 

 

Спазвайки указанията на ВСС, отчитаме за 

свършено делото с предаване и вписване в 

деловодната система на съдебния акт. През 

годината 90% от делата са приключили в срок до 

три месеца с краен съдебен акт. Делата се 

образуват в деня на постъпването им или най- 

късно(в много редки случаи)на другия ден. През 

годината продължиха да действат въведените 

времеви стандарти. Резултатът спрямо предишната 

година се е запазил независимо от двойно повече 

разглежданите казуси ,като броят на свършените 

дела в срок до един месец е 31%, свършените 

дела в тримесечен срок се увеличи в процентно 

съотношение спрямо миналата година, от 45% за 

2012 г. през 2013 г. се увеличи  на 59%.Това се 

дължи най-вече на факта , че много рядко 

постъпват окомплектовани дела с внесени 

държавни такси и се налага по-голямата част от 

първоинстанционните дела да бъдат оставяни без 

движение с указания за комплектоване и внасяне 

на такса.  През отчетната година едва 10% от 

свършените дела надвишават тримесечния срок, 

като този процент през 2012 г. е бил 6%. Няма 
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нито един съдебен акт изготвен и обявен след 

едномесечния срок. 

Анализът на промените в сроковете на 

свършените първоинстанционни дела през 2013г. в 

сравнение с предходните 2012 и 2011г. показва, 

че  делът на свършените първоинстанционни дела 

е малък и не надвишава в процентно съотношение  

10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Брой свършени първоинстанционни 

административни дела. 

 

От общо подлежащите за разглеждане 1475 бр. 

първоинстанционни административни дела в края 

на годината са свършени 1176 бр., което 

съставлява 80%. Висящи в края на периода са 

останали общо 299 бр. дела. 
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В сравнение с 2011 г. и 2012 г. броят на 

висящите дела в края на периода се е увеличил, 

но това се дължи на двойно по-голямото 

постъпление през 2013 г. Независимо от това, че 

броя на висящите дела в края на периода се е 

увеличил не може да се направи извод, че 

дисциплината, както и бързината на 

правораздавателната дейност при Административен 

съд Перник се е понижила, поради факта , че се 

увеличи многократно броя на постъпилите и 

решените дела.  

Първоинстанционните административни дела са 

приключили преимуществено в едномесечен и 

тримесечен срок до обявяването в програмата на 

краен съдебен акт, като по този начин в 

едномесечен срок са приключили 386 бр., което е 

33% от делата, а в тримесечен срок са 

приключили с краен съдебен акт 632 бр. което е  

54%. Извън тези срокове са останали 158 бр., 

съставляващи едва 13% от делата, като това се 
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дължи предимно на бавното окомплектоване на 

преписките от страна на административният орган 

фактическата и правна сложност, голям обем от 

доказателства и проблеми с призоваването на 

лица от други региони на страната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализът на делата приключили в срок над 3 

месеца сочи, че с най-голям дял са делата по 

критерий други 108 бр. при 14 бр. такива за 

2012 г. Това се дължи на 12 кратното увеличение 

на разглежданите дела по графа “други” от 105 

бр.през 2012г на 1193бр.през 2013г.  

При извършена проверка по делата 

приключили, след тримесечния срок се наблюдава, 

че в повечето случаи това се дължи на непълнота 

на административните преписки , което наложи 

оставянето им без движение и неколкократно 

напомняне на административния орган да 

изпълнява стриктно задълженията си по 

окомплектоването им,   искания на страните за 
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събиране на доказателства, предимно за 

снабдяване с относими по делото документи и  

допълнителни задачи на вещите лица, а по-рядко 

поради не добра предварителна подготовка на 

съдия-докладчика по делото. 

 

2.2. Брой свършени касационни дела. 

 

От общо подлежащите за разглеждане 371 бр. 

касационни дела в края на годината са свършени 

368 бр., което съставлява 99%. Висящи в края на 

периода са останали общо 3 бр. дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнение с 2012 г. и 2011 г. броят на 

висящите дела е намалял, като относителен дял 

от делата за решаване, което се дължи на малко 

по-малкият брой касационни дела постъпили през 

годината. 

Касационните дела на 99% са приключили в 

едномесечен и тримесечен срок до обявяването в 

програмата на краен съдебен акт, като по този 

начин в едномесечен срок са приключили 23% от 

делата, а в тримесечен срок са приключили с 
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краен съдебен акт 76%. В срок над 3 месеца са 

приключили само 1% касационни дела. 

Предвид естеството си производството по 

касационните административноказателни дела е 

безспорно по-бързо с първоинстанционното 

производство. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От общо постъпилите в съда дела за 

разглеждане 1846 бр. в края на годината са 

приключили със съдебен акт 1544 бр., което 

представлява 84% от делата. Този процент е 

намалял незначително от предходния отчетен 

период на фона на двойно постъпление и дава 

реална представа за бързината и ефективността 

на правораздавателната дейност. Намалението на 

процента решени дела според мен се дължи на 

двойно по-големия брой постъпили дела. 

От общо свършените в съда 1544бр. дела 90% 

са свършени в срок до три месеца- 1382бр., 31% 

от тях са приключени в едномесечен срок- 472бр, 

от един до три месеца са свършени 59% от делата 

- 910бр. и едва 10% от решените дела надвишават 

три месечния срок- 162бр..  
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В съда се спазва без изключение нормата на 

чл.172, ал.1 от АПК за написване на решението в 

едномесечен срок, от заседанието в което е 

приключило разглеждането на делото. 

Непосредствено след написване и предаване на 

съдебния акт, актовете се обезличават и се 

поставят на интернет сайта на съда, съгласно 

действащите правила за публикуване на съдебните 

актове на Административен съд-Перник. 

Налага се изводът, че бързината на 

съдебното производство в Административен съд-

Перник е с постоянен характер, като на фона на 

двойното увеличение на натовареността 

увеличаването на решените след тримесечния срок 

дела е само с 4% в сравнение с предходната 

година, но пък това се дължи и на факта с почти 

двойното увеличение на броя дела разглеждани в 

открити съдебни заседания и решени по същество. 
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3.По съдии движението на делата през 

отчетния период е, както следва: 

 

Съдия Игнат Георгиев е разглеждал общо 348 

бр. дела, от които 252 бр. административни и 96 

бр. касационни. От общия брой разглеждани дела 

25 бр. са останали от минал период. От общо 

разглежданите дела свършени в края на периода 

са 241 бр., от които в едномесечен срок са 

свършени 73 бр., до три месеца 151 бр. и над 

три месеца са решени 17 бр. дела.  

От обжалваните и проверени от по-горната 

инстанция 14 бр. решения, 11 бр. са потвърдени, 

2 бр. са отменени изцяло и 1 бр. е отменено 

частично. От обжалваните и проверени от по-

горната инстанция 7 бр. определения, 7 бр. са 

потвърдени. 

Действителната натовареност на съдия 

Георгиев е 29,00% от делата за разглеждане и 

20,80% от свършените дела.Съдия Игнат Георгиев 

в качеството си и на административен 

ръководител на съда през годината е работил със 

средно 80% натовареност спрямо останалите 

съдии.  

 

Съдия Стефан Станчев е разглеждал общо 490 

бр. дела, от които 398 бр. първоинстанционни и 

92 бр. касационни. От общия брой разглеждани 

дела 20 бр. са останали от минал период. От 

общо разглежданите дела свършени в края на 

периода са 452 бр., от които в едномесечен срок 

са свършени 173 бр., до три месеца 260 бр. и 

над три месеца са решени 19 бр. дела. 
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От обжалваните и проверени от по-горната 

инстанция 29 бр. решения, 21 бр. са потвърдени, 

8 бр. са отменени изцяло. От обжалваните и 

проверени от по-горната инстанция 11 бр. 

определения, 8 бр. са потвърдени, 3 бр. 

отменени изцяло. 

Действителната натовареност на съдия 

Станчев е 40,83% от делата за разглеждане и 

37,67% от свършените дела. 

 

Съдия Емилия Иванова е разглеждала общо 502 

бр. дела, от които 411 бр. първоинстанционни и 

91 бр. касационни. От общия брой разглеждани 

дела 24 бр. са останали от минал период. От 

общо разглежданите дела свършени в края на 

периода са 422 бр., от които в едномесечен срок 

са свършени 83 бр., до три месеца 236 бр. и над 

три месеца са решени 103 бр. дела. 

От обжалваните и проверени от по-горната 

инстанция 24 бр. решения, 19 бр. са потвърдени, 

5 бр. са отменени изцяло. От обжалваните и 

проверени от по-горната инстанция 10 бр. 

определения, 8 бр. са потвърдени и 2 бр. 

отменени изцяло. 

Действителната натовареност на съдия 

Иванова е 41,83% от делата за разглеждане и 

35,17% от свършените дела. 

 

Съдия Слава Георгиева е разглеждала общо 

506 бр. дела, от които 414 бр. 

първоинстанционни и 92 бр. касационни. От общия 

брой разглеждани дела 28 бр. са останали от 

минал период. От общо разглежданите дела 
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свършени в края на периода са 429 бр., от които 

в едномесечен срок са свършени 142 бр., до три 

месеца 265 бр. и над три месеца са решени 22 

бр. дела. 

От обжалваните и проверени от по-горната 

инстанция 28 бр. решения, 24 бр. са потвърдени 

и 4 бр. са отменени. От обжалваните и проверени 

от по-горната инстанция 15 бр. определения, 6 

бр. са потвърдени и 9 бр. отменени.  

Действителната натовареност на съдия 

Георгиева е 42,17% от делата за разглеждане и 

35,75% от свършените дела. 
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През годината в съда са проведени 1478 

открити съдебни заседания и 480 закрити съдебни 

заседания, при решени общо 1544 бр. дела. 

Всеки един от четиримата административни 

съдии работили през годината в съда е провел 

средно 360 броя открити съдебни заседания и 120 

закрити съдебни заседания. Съотношението между 

откритите и закрити съдебни заседания е 

показател за добра предварителна подготовка по 

делата от съдиите, качествена предварителна 

проверка за редовност и допустимост на жалбите, 

правилна преценка за пълнотата на 

доказателствата и основателността на 

направените от страните доказателствени искания 

преди първото съдебно заседание. През годината 

независимо от драстичното увеличение на броя 

дела за разглеждане в сравнение с предходните 

2012 и 2011г. значително е намалял броя на 

отложените в съдебно заседание дела.   

Посочената по-горе статистика по съдии сочи 

за равномерна натовареност, както по брой дела 

постъпили за разглеждане от един съдия, така и 

по сложност на решаваните казуси. Разликата в 

броя дела за разглеждане през годината при 

съдиите се дължи на различния брой дела останал 

им за разглеждане от предишния отчетен период, 

както и разлика в периодите и броя дни когато 

са излизали в платен годишен отпуск. 

Статистиката по отношение на проверените от 

касационната инстанция съдебни актове по съдии 

говори първо за добро качество на 

правораздаване и второ за отлично познаване на 

материалните и процесуални норми от всички 
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магистрати, без някой съществено да се откроява 

от останалите по качество на постановените 

съдебни актове или бързината, с която се 

произнася. Статистиката по отношение на 

съотношението на броя проведени съдебни 

заседания и решените дела води до извод на все 

по—задълбочено познаване на материята и все по-

добра предварителна подготовка на съдиите за 

зала.  

 

4.Резултати от касационна проверка. 

 

През отчетния период са обжалвани общо 143 

бр., решения и определения по административни 

дела разглеждани от Административен съд Перник. 

За сравнение при 158 бр. за 2012 год. и 157 бр. 

за 2011 год. 

С  актове  на  ВАС са потвърдени 110 бр., 

от които 81 бр. решения и 29 бр. определения. 

При 106 бр. /69 бр. решения и 37 бр. 

определения/ за 2012 г. За 2011 г. са 

потвърдени 119 бр. /75 бр. решения и 44 бр. 

определения/.  

Отменени изцяло са 33 бр. съдебни  акта /19 

бр. решения и 14 бр. определения/, при 27 бр. 

съдебни акта, за 2012 г. /12 бр. решения и 15 

бр. определения/, а  за 2011 г. са отменени 36 

бр. съдебни акта /19 бр. решения и 17 бр. 

определения/.  

Частично отменено за 2013 год. е 1 бр. 

съдебен акт /1 бр. решение/, при 11 бр. съдебни 

акта, за 2012 г. /7 бр. решения и 4 бр. 

определения/, а за 2011 г. частично са отменени 
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10 бр. съдебни акта /9 бр. решения и 1 бр. 

определение/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

В 76,38% касационната инстанция е 

потвърдила съдебните актове, като за сравнение 

този процент през 2012 год. е бил 73,61%, а 

през 2011 год. – 72,12%. 
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За периода в 90% от решените дела съдиите 

са се произнесли в тримесечен срок, като за 

сравнение този процент през 2012 год. е бил 

94%, а през 2011 год.- 92%.Това сравнение сочи 

за незначително отстъпление в бързината на 

решаване на делата на фона на двойно повишената 

натовареност.  

И през изминалата година се наблюдаваха 

обичайните проблеми при разглеждането на 

делата, а именно: голяма част от подадените 

жалби в съда са нередовни, което налага 

оставянето им без движение и даването на 

указания от съдията-докладчик. Оспорващите, 

както и предишни години често продължават да не 

посочват в жалбата всички доказателства, които 

искат да бъдат събрани, а административните 

органи продължават често да не комплектоват в 

цялост преписките и да не представят писмен 

отговор в срока по чл.163, ал.2 от АПК. По 

множество от делата продължава да се налага 

съдия-докладчика да дава указания на страните 

за събирането на относими доказателства по реда 

на чл.171, ал.4 от АПК. Цялата описана по-горе 

дейност малко или много води до забавяне в 

сроковете за решаване на делата. Въпреки всичко 

статистиката сочи, за една постигната добра 

бързина при решаване на съдебните спорове. 
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5. Административно ръководна дейност, 

финансово осигуряване,  квалификация на 

магистрати и служители и сграден фонд. 

През 2013 г. щатната численост на АдмС-

Перник е 5 магистрати и 22 съдебни служители. 

Тъй-като с решение на Висш съдебен съвет от 

20.09.2012 г. съдия Гроздинска бе преместена в 

АССГ, през цялата 2013 г. правораздавателната 

дейност се осъществяваше от 4-ма съдии. За 

свободният щат за магистрат в Административен 

съд – Перник  ВСС обяви конкурс, обнародван в 

ДВ на 27.09.2013 г. но до края на годината 

конкурса не бе проведен. 

Двама съдии през 2013 г, участваха в 

конкурс за повишаване в длъжност и преместване 

в органите на съдебната власт. 

През 2013 г. не са провеждани процедури по 

атестиране на магистратите. 

 При съдебните служители няма промени в 

щатния състав. Всички служители през 2013г. 

проявиха старание, отговорност и 

дисциплинираност при изпълнение на служебните 

си задължения. Доброто взаимодействие между 

съдии и служители за поредна година позволи да 

се създаде добра организация в работата на 

съда, липса на напрежение и оплаквания от 

страна на гражданите, институции и адвокати, 

както и постигане на добри резултати в работата 

на съда като цяло.  Петима служители бяха 

повишени в ранг поради получена трета поредна 

атестационна оценка много добър и/или отличен. 

През 2013 г. не са налагани дисциплинарни 

наказания на магистрати и съдебни служители. 
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 Работното време на съда е с непрекъснат 

режим от 8:30 до 17:00 часа на регистратурата и 

деловодството, което създава условия за 

улесняване страните и ефективност в дейността и 

организацията на работния процес на съдебната 

администрация. 

Планът за повишаване квалификацията на 

магистрати и съдебни служители през 2013 г. бе 

утвърден на 28.01.2013 г. Целта му е да 

поддържа и повишава квалификацията на съдиите и 

служителите, да разпространява добри практики в 

администрирането на правосъдието и да подобрява 

ефективността на административното 

правораздаване в Административен съд Перник. 

Планираните обучения са разпределени в три 

направления: 

1. Повишаване на професионалната квалификация и 

компетентност на магистрати и служители в НИП. 

2. Обучения, финансирани от бюджета на 

Административен съд Перник със специалисти от 

самия съд. 

3. Обучения, организирани от Висш съдебен 

съвет, Върховен административен съд, 

Асоциацията на административните съдии, 

Национално сдружение на съдебните служители и 

други организации, провеждащи семинари с 

компетентни лектори, както и обучения по 

проекти. 

 Магистратите и съдебните служители взеха 

участие в множество семинари, предлагани от НИП 

по обучителния им календар и изпълнявания 

проект по ОПАК „Компетентна съдебна система и 
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повишаване на капацитета и ефективността в 

правораздаването чрез обучение”. 

 Трима магистрати – съдия Иванова, съдия 

Георгиева и съдия Георгиев участваха в текущи 

обучения в НИП по теми, свързани с европейското 

и административно право.   

По проекта „Компетентна съдебна система и 

повишаване на капацитета и ефективността в 

правораздаването чрез обучение”, участия в 

семинари с лектори – експерти от европейски 

обучителни институции, взеха 7 съдебни 

служители, а двама посетиха семинари в 

европейски страни. Един служител и един 

магистрат се включиха в езиково обучение по 

английски език.  

По проект по ОПАК „Комплексна и устойчива 

програма за обучение на магистратите в 

контекста на пълноправно членство в ЕС“, бе 

организирано обучение на обучители – 

магистрати, в което участие взе съдия Иванова. 

Магистратите се включиха в семинари, 

организирани от Административен съд – Кюстендил 

и Административен съд - София област по 

Програма за регионални семинари към НИП, на 

които обмениха добри практики по приложението 

на КСО и ЗСП, обсъдиха последните промени в 

ЗУТ. Лектори и на двата семинара бяха съдии от 

ВАС. 

Административен съд – Перник също се включи 

в Програмата за регионални семинари към НИП, 

като организира семинар за магистрати и съдебни 

служители на тема „Стресът на работното място. 

Методи и стратегия за борба с него“, на който 
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бяха поканени колеги от Административен съд – 

София област. Към същата програма за регионални 

семинари бе осъществена поредица от три 

полудневни лекции за съдебни служители от 

съдебен регион Перник с обучители, съдебни 

служители от Административен съд – Перник, вече 

утвърдени лектори към НССС и НИП. 

 Нивото на компетентност на магистратите и 

съдебните служители в Административен съд – 

Перник през 2013 г. се поддържаше на високо 

ниво, вследствие изпълнението на плана за 

повишаване квалификацията на магистрати и 

съдебни служители през 2013 г. Това допринесе и  

има пряк ефект към качеството на правораздаване 

и ефективното обслужване на гражданите, бизнеса 

и държавните организации.  

Цялостната организация на работния процес в 

Административен съд-Перник от страна на 

ръководния състав, магистратите и служителите  

е насочена към осигуряване на прозрачност в 

управлението и разходването на публичните 

средства, повишаване на общественото доверие в 

съда, затвърждаване облика му на обективен 

защитаващ правата на гражданите 

правораздавателен орган.  

През 2013 г. не са извършвани ревизии на 

дейността на Административен съд-Перник.  

През годината не е закупувана нова 

компютърна техника, тъй като съдът е обезпечен 

добре в това отношение. 

  Съдът разполага със самостоятелна локална 

компютърна мрежа и отделна телефонна централа.  
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Интернет страницата на съда се актуализира 

ежедневно, спазват се правилата за публикуване 

на съдебните актове, обявяват се навреме 

графиците на съдебните заседания. Страницата е 

достъпна и изчистена от усложнения, като 

пароли, потребителски имена, изискване за 

регистрация и т.н. Деловодната програма се 

използва с максималния й капацитет, като всяко 

дело е сканирано и има електронна папка. 

При осъществяване на дейността си 

магистратите и съдебните служители имат 

постоянен достъп на работните си места до 

правна информационна система АПИС и интернет. 

През 2013г. продължиха строителните работи 

по укрепване и настрояване с един етаж на 

сградата на съдебната палата в гр. Перник с 

възложител и инвеститор Министерство на 

правосъдието, като срока за въвеждане в 

експлоатация е през м.април 2014г.. 

След възобновяване на строителните работи 

през м.октомври 2012 г. през цялата 2013г. се 

строи усилено и новопостроената сграда вече е 

завършена в груб строеж, като са извършени и 

голяма част от довършителните работи - 

шпакловки , боядисване, подови настилки и др. 

 

6. Заключение 

 

Въпреки увеличеният обем на постъпления от 

дела, отчитаме добри показатели по качество и 

бързина на правораздаване в сравнение с минали 

години. 
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В заключение може да се обобщи, че за 

поредна година Административен съд-Перник 

постигна изключително добри резултати 

реализирани благодарение на потенциала, 

желанието и отговорността, с които магистрати и 

съдебните служители изпълняваха служебните си 

задължения. Положените и през тази година 

усилия са предпоставка и за бъдещи  добри 

резултати и през следващата година.  

 

 

  

 

февруари 2014 г.  Председател 

гр.Перник     Административен съд 

Перник: 

/И.Георгиев/ 


