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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  

 

ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  

ПЕРНИК 

 

ПРЕЗ 2012 год. 

 

 

 

Настоящият доклад се изготвя на основание 

чл. 93, ал.1,т.3 б.”а„ от ЗСВ и в съответствие 

с указанията на Висш съдебен съвет за 

структурата и обхвата на годишните доклади за 

прилагането на закона и дейността на съдилищата 

в Република България.  

Съгласно §3, ал.1 от ПЗР на АПК съдебният 

район на Административен съд Перник съвпада със 

съдебният район на Окръжен съд Перник с 

население от 133 530 души и обхваща всички 

общини на Област Перник, а именно: Перник, 

Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. 

През изминалата 2012 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. 
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Основните цели залегнали в работата на съда 

през 2012 г. бяха ефективно, качествено и бързо  

правораздаване, повишаване на общественото 

доверие в работата на съда, осигуряване на 

равен достъп до правосъдие на всички граждани, 

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 2012 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 отчетната 2012 г. общият брой дела за 

разглеждане в съда е 890 бр., от тях 

новообразувани са 805 бр. и 85бр. останали 

несвършени от 2011 г..  В броя посочени дела са 

включени всички видове, подсъдни на 
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Административен съд Перник – първоинстанционни, 

касационни, както и върнати дела за 

продължаване на съдопроизводствените действия. 

Средно месечното постъпление на 

новообразувани дела през 2012г. е 74 бр. при 

78бр. за 2011г. и 69бр. за 2010г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдава се незначително намаление на 

постъпленията в сравнение с предходната година, 

като по-значително намалението е при 

производствата по чл.75 от ДОПК- по малко с 61 

броя. 

 

 1.2. Административни дела-общо 

постъпление и по видове. 

 

През отчетния период в съда са постъпили за 

разглеждане общо 489 бр. първоинстанционни 

административни дела, от които 48 бр. останали 

от предходен период, като 17 бр. от тях са 

върнати от ВАС 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 89 бр., следвани от делата по ЗУТ и ЗКИР 

86бр. и непосредствено след тях се нареждат 

делата по КСО и ЗСП 83 бр.. Останалите дела по 

различните материи са сравнително равномерно 

разпределени и варират между 20 и 70 бр. от 

вид. Значителен спад има при частните 

административни дела, които от 131 бр. през 

2011 г. през отчетната година са едва 70 бр. 

Следва да се отбележи, че постъпващите в 

Административен съд Перник дела са изключително 

разнообразни по предмета си, като всеки казус 

изисква от съдиите самостоятелна и задълбочена 

подготовка по различни нормативни актове. 
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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 , 

както например се е  увеличило постъплението на 

делата по КСО и ЗСП с 53бр.   

През 2012 год. са разглеждани дела по 

обжалване на 5 бр. подзаконови нормативни 

актове. 

Не са постъпвали дела по жалби за бавност. 

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. 

През отчетния период в съда са разглеждани 

общо  401 бр. касационни дела, включително 37 

бр. останали от 2011 г.  

През 2011 г. касационните дела са били 418 

бр., а през 2010 г., 218 бр. 
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През изминалата година са отчита тенденция 

на запазване броя спрямо миналата година на 

постъпленията по касационни дела, като 

предишната година бе отчетен един значителен 

ръст от двойно увеличение спрямо предния 

отчетен период. 

От общо разглежданите 401 бр. касационни 

дела 27 бр. попадат в графа други касационни, а 

именно такива по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. Останалите 374 

бр. са административно наказателни дела по 

ЗАНН. През 2012г. не са постъпвали касационни 

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

районните съдилища.За сравнение през 2011г. и 

2010год., когато този вид дела се разглеждаше 

като първа инстанция от административните 

съдилища от Административен съд Перник са 

разглеждани средно годишно по около 10бр. 

такива казуса. 

Към края на отчетния период са останали 

несвършени общо 35 бр. касационни дела, 

образувани през последните два месеца от 

годината. 
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През периода са решени по същество 333 бр. 

касационни дела. Прекратените дела са 33 бр., 

от които поради липса на възможност за 

сформиране на съдебен състав 10 бр., /изпратени 

са на ВАС за определяне на съседен съд/, поради 

просрочени касационни жалби 5бр., препратени на 

друг съд по компетентност 15 бр. и поради 

процесуално недопустима касационна жалба 3 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 

Митница Столична ЗАДС 33 33 

ГД "КД-ДАИ"; ОО "КД-ДАИ" 

Перник; ИА "АА" 

ЗАвтП 21 
22 

ЗДвП 1 

ОД на МВР Перник сектор 

"ПП";                               

РУ "П" Трън; РУ"П" 

Радомир; І-во и ІІ-ро РУ 

"П" при ОД на МВР Перник 

ЗДвП 65 

72 
КЗ 4 

ЗБЛД 1 

ЗОБВВПИ 2 

Дирекция "ИТ" СО КТ 109 109 

ТД на НАП София 

ЗСч. 4 

44 

ЗДДС 15 

КСО 17 

ЗЗО 7 

ЗСВТС 1 

Държавна агенция за 

метрологичен и 

технически надзор 

ЗВАЕИБ 1 

2 
ЗЧАВ 1 

ДНСК; РДНСК ЮЗР ЗУТ 12 12 

Комисия за защита на НДЗК 4 9 
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потребителите ЗЗП 5 

ОС "Земеделие" ЗСПЗЗ 24 24 

ГД "ИДТН" ЗТИП 4 4 

А "ПИ" ЗП 2 2 

Държавна комисия по 

хазарта 
ЗХ 2 2 

РЗОК ЗЗО 4 4 

Изпълнителна агенция по 

лекарствата 
ЗЛПХМ 1 1 

Министерство по 

земеделието и храните 
ЗПООПЗПЕС 1 1 

РДГ - Кюстендил ЗГ 2 2 

Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури 
ЗРА 1 1 

РИОСВ 
ЗООС 3 

6 
ЗУО 3 

Комисия за финансов 

надзор 
ЗППЦК 3 3 

Районна служба пожарна 

безопасност и защита на 

населението Радомир 

ППЗМВР 1 1 

Агенция за държавна 

финансова инспекция 
ЗОП 1 1 

Комисия за регулиране на 

съобщенията 
ЗЕС 4 4 

Областна дирекция по 

безопасност на храните 

НХХ 1 
2 

ЗХраните 1 

Община Трън ЗУТ 1 1 

Община Перник ЗСПЗЗ 1 1 

РИОКОЗ ЗХраните 1 1 
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Митница Столична

ГД "КД-ДАИ"; ОО "КД-ДАИ" Перник; ИА "АА"

ОД на МВР Перник сектор "ПП"; РУ "П" Трън; РУ"П" Радомир; І-во и ІІ-ро РУ 
"П" при ОД на МВР Перник
Дирекция "ИТ" СО

ТД на НАП София

Държавна агенция за метрологочен и технически надзор

ДНСК; РДНСК ЮЗР

Комисия за защита на потребителите

ОС "Земеделие"

ГД "ИДТН"

А "ПИ"

Държавна комисия по хазарта

РЗОК

Изпълнителна агенция по лекарствата

Министерство по земеделието и храните

РДГ - Кюстендил

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

РИОСВ

Комисия за финансов надзор

Районна служба пожарна безопасност и защита на населението Радомир

Агенция за държавна финансова инспекция

Комисия за регулеране на съобщенията

Областна дирекция по безопастост на храните

Община Трън

Община Перник

РИОКОЗ

 

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 94% от делата са приключили в срок до 

три месеца с краен съдебен акт. Делата се 

образуват в деня на постъпването им или най- 
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късно(в много редки случаи)на другия ден . През 

годината продължиха да действат въведените 

времеви стандарти. Те дават своя резултат по 

осезаемо спрямо предишната година, броят на 

свършените дела в срок до един месец се увеличи 

в процентно съотношение спрямо миналата година 

и от 46% през 2011 г.се увеличи  през 2012 г. 

на 49%. Запази се броя на свършените в рамките 

на три месеца дела на 45%. Спрямо предишния 

отчетен период свършените за три месеца дела са 

били 46%. През отчетната година едва 6% от 

свършените дела надвишават тримесечния срок, 

като този процент през 2011г е бил 8%. Няма 

нито един съдебен акт изготвен и обявен след 

едномесечния срок.  
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2.1. Брой свършени първоинстанционни 

административни дела. 

 

От общо подлежащите за разглеждане 489 бр. 

първоинстанционни административни дела в края 

на годината са свършени 427 бр., което 

съставлява 87%. Висящи в края на периода са 

останали общо 62 бр. дела. 

 

87%

13%

Общо подлежащи за разглеждане - 489 бр. 
първоинстанционни административни дела 

свършени  - 427 бр. дела
висящи в края на периода  - 62 бр. дела

 
 

В сравнение с 2011 г. и 2010 г. броят на 

висящите дела се е увеличил незначително като 

относителен дял от делата за решаване но това 

се дължи на по голямото постъпление през 

месеците ноември и декември 2012 г., спрямо 

постъпленията през същите месеци през 2011 г. и 

2010 г.. Независимо от това , че броя на 

висящите дела в края на периода се е увеличил с 
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14 бр. не може да се направи извод, че 

дисциплината, както и бързината на 

правораздавателната дейност при Административен 

съд Перник се е понижила. Напротив броя на 

делата решени в срок над три месеца е спаднал 

от 70 бр. през 2011 г., на 50 бр.през 2012 г. 

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 238бр., което е 

56% от делата, а в тримесечен срок са 

приключили с краен съдебен акт 139бр. което е  

33%. Извън тези срокове са останали едва 50бр., 

съставляващи едва 11% от делата, като това се 

дължи предимно на тяхната фактическа и правна 

сложност, голям обем от доказателства и 

проблеми с призоваването на лица от други 

региони на страната. 
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Анализът на делата приключили в срок над 3 

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

ЗУТ и ЗКИР 19 бр. при 26 бр.такива за 2011 г. 

По-бавното приключване на част от тези дела се 

дължи на тяхна по-голяма фактическа и правна 

сложност, назначаването на експертизи, участие 

на повече страни, а от там и провеждането на 

повече съдебни заседания.Въпреки това и въпреки 

по големия брой разглеждани дела/105 бр. към 99 

бр./, както и същия брой свършени /80 бр.към 81 

бр./ спрямо миналата година е намалял броя на 

делата от тази материя решени за повече от три 

месеца.   

При извършена проверка по делата 

приключили, след тримесечния срок се наблюдава, 

че в повечето случаи това се дължи на искания 

на страните за събиране на доказателства, 

предимно за снабдяване с относими по делото 

документи и  допълнителни задачи на вещите 
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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 401 бр. 

касационни дела в края на годината са свършени 

366 бр., което съставлява 91%. Висящи в края на 

периода са останали общо 35 бр. дела. 

91%

9%

Общо подлежащи за разглеждане - 401 
бр. касационни дела 

свършени  - 366 бр. дела
висящи в края на периода  - 35 бр. дела

 

 

В сравнение с 2011 г. и 2010г. 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 100% са приключили в 

едномесечен и тримесечен срок до обявяването в 

програмата на краен съдебен акт, като по този 

начин в едномесечен срок са приключили 41% от 
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делата, а в тримесечен срок са приключили с 

краен съдебен акт 59%. През отчетния период 

няма касационни дела приключили в срок над 3 

месеца. 

 

 

От общо постъпилите в съда дела за 

разглеждане 890 бр. в края на годината са 

приключили със съдебен акт 793 бр., което 

представлява 89% от делата.Този процент е 

намалял незначително от предходния отчетен 

период и дава реална представа за бързината и 

ефективността на правораздавателната дейност. 

Намалението на процента решени дела според мен 

се дължи на по-малкия брой постъпили бързо 

ликвидни частни административни дела по чл. 75 

от ДОПК, които се решават в деня на 

постъпването, като за сметка на тях се е 

увеличил броя на същинските и по трудоемки дела 

изискващи повече време за решаване. 
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От общо свършените в съда дела 94% са 

свършени в срок до три месеца, от които 49% са 

приключени в едномесечен срок, до един до три 

месеца са свършени 45% от делата и едва 6% от 

решените дела надвишават три месечния срок.  

 

 

 
 

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 
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действащите правила за публикуване на съдебните 

актове на Административен съд Перник. 

 

3.По съдии движението на делата през 

отчетния период е, както следва: 

 

Съдия Игнат Георгиев е разглеждал общо 199 

бр. дела, от които 95 бр. административни и 104 

бр. касационни. От общия брой разглеждани дела 

33 бр. са останали от минал период. От общо 

разглежданите дела свършени в края на периода 

са 174 бр., от които в едномесечен срок са 

свършени 98 бр., до три месеца 66 бр. и над три 

месеца са решени 10 бр. дела.  От обжалваните и 

проверени от по-горната инстанция 9 бр. 

решения, 9 бр. са потвърдени. От обжалваните и 

проверени от по-горната инстанция 10 бр. 

определения, 7 бр. са потвърдени и 3 бр. 

отменени.  

Съдия Игнат Георгиев 
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Действителната натовареност на съдия 

Георгиев е 22,36% от общо делата за разглеждане 

и 21,94% от свършените дела. 

 

Съдия Стефан Станчев е разглеждал общо 211 

бр. дела, от които 120 бр. първоинстанционни и 

91 бр. касационни. От общия брой разглеждани 

дела 16 бр. са останали от минал период. От 

общо разглежданите дела свършени в края на 

периода са 191 бр., от които в едномесечен срок 

са свършени 79 бр., до три месеца 99 бр. и над 

три месеца са решени 13 бр. дела.  От 

обжалваните и проверени от по-горната инстанция 

34 бр. решения, 22 бр. са потвърдени , 8 бр. са 

отменени изцяло и 4 бр. са отменени частично. 

От обжалваните и проверени от по-горната 

инстанция 13 бр. определения, 4 бр. са 

потвърдени,6 бр. отменени изцяло и 3 бр. 

отменени частично. 

 

 

 

Съдия Стефан Станчев 
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Действителната натовареност на съдия 

Станчев е 23,70% от общо делата за разглеждане 

и 24,08% от свършените дела. 

 

Съдия Емилия Иванова е разглеждала общо 221 

бр. дела, от които 129 бр. първоинстанционни и 

92 бр. касационни. От общия брой разглеждани 

дела 16 бр. са останали от минал период. От 

общо разглежданите дела свършени в края на 

периода са 197 бр., от които в едномесечен срок 

са свършени 82 бр., до три месеца 103 бр. и над 
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три месеца са решени 12 бр. дела.  От 

обжалваните и проверени от по-горната инстанция 

25 бр. решения, 19 бр. са потвърдени, 3 бр. са 

отменени изцяло и 3 бр. отменени частично. От 

обжалваните и проверени от по-горната инстанция 

17 бр. определения, 13 бр. са потвърдени и 3 

бр. отменени изцяло и 1 бр. отменено частично. 

  

 

Съдия Емилия Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действителната натовареност на съдия 

Иванова е 24,83% от общо делата за разглеждане 

и 24,84% от свършените дела. 
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Съдия Слава Георгиева е разглеждала общо 

211 бр. дела, от които 119 бр. 

първоинстанционни и 92 бр. касационни. От общия 

брой разглеждани дела 19 бр. са останали от 

минал период. От общо разглежданите дела 

свършени в края на периода са 183 бр., от които 

в едномесечен срок са свършени 101 бр., до три 

месеца 68 бр. и над три месеца са решени 14 бр. 

дела.  От обжалваните и проверени от по-горната 

инстанция 20 бр. решения, 19 бр. са потвърдени 

и 1 бр. е отменено. От обжалваните и проверени 

от по-горната инстанция 14 бр. определения, 11 

бр. са потвърдени и 3 бр. отменени.  

 

 

Съдия Слава Георгиева 
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Действителната натовареност на съдия 

Георгиева е 23,70% от общо делата за 

разглеждане и 23,07% от свършените дела. 

През отчетният период съдия Весела 

Гроздинска е получила за разглеждане 48 бр. 

дела, от които 26 бр. първоинстанционни и 22 

бр. касационни. От свършените 48 бр. дела, 30 

бр. са в едномесечен срок и 17 бр. в тримесечен 

срок и над три месеца е решено 1 бр. дело.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посочената по-горе статистика по съдии сочи 

за равномерна натовареност, както по бой 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 
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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 

магистрати, без някой съществено да се откроява 

от останалите по качество на постановените 

съдебни актове или бързината, с която се 

произнася.  

 

4.Резултати от касационна проверка. 

 

През отчетния период са обжалвани общо 158 

бр., решения и определения по административни 

дела разглеждани от Административен съд Перник. 

За сравнение при 157 бр. за 2011 год. и 188 бр. 

за 2010 год. 

 

158 157
188

2012 2011 2010

обжалвани дела

 

 

С  актове  на  ВАС са потвърдени 106 бр., 

от които 69 бр. решения и 37 бр. определения. 

При 119 бр. /75 бр. решения и 44 бр. 

определения/ за 2011 г. За 2010г. са потвърдени 

117 бр. /74 бр. решения и 43 бр. определения/.  

Отменени изцяло са 27 бр. съдебни  акта /12 

бр. решения и 15 бр. определения/, при 36 бр. 

съдебни акта, за 2011 г. /19 бр. решения и 17 



24 

 

бр. определения/, а  за 2010 г. са отменени 59 

бр. съдебни акта /43 бр. решения и 16 бр. 

определения/.  

Частично отменени за 2012 год.,са 11 бр. 

съдебни акта /7 бр. решения и 4 бр. 

определения/, при 10 бр. съдебни акта, за 2011 

г. /9 бр. решения и 1 бр. определение/, а за 

2010 г. частично са отменени 6 бр. съдебни акта 

/4 бр. решения и 2 бр. определения/. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 73,61% касационната инстанция е 

потвърдила съдебните актове, като за сравнение 
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този процент през 2011 год. е бил 72,12%, а 

през 2010 год. – 64,28%. 

 

 

За периода в 94% от решените дела съдиите 

са се произнесли в тримесечен срок, като за 

сравнение този процент през 2011 год. е бил 

92%, а през 2010 год.- 79,24%. 
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Изложената статистика сочи, че през 

настоящата година е постигнато, както по-

качествено правораздаване, така и по-голяма 

бързина при решаване на делата, в сравнение с 

предишните отчетни периоди. 

 

 

5. Административно ръководна дейност, 

финансово осигуряване,  квалификация на 

магистрати и служители и сграден фонд. 

 

Съгласно утвърденото щатно разписание през 

2012 г. в Административен съд Перник са заети 

четири щатни бройки за съдии.Една съдийска 

бройка не е заета. Реално през годината са 

работили четирима съдии, като съдия Весела 

Гроздинска през целия период с изключение на 

един месец е била в отпуск по майчинство и 

продължителен платен годишен отпуск натрупан по 

време на майчинството. 

В началото на 2012 г. щатната численост на 

АдмС-Перник бе 6 магистрати и 22 съдебни 

служители. 

С решение по протокол №21 от 17.05.2012 г. 

на Висшия съдебен съвет щатната численост на 

Административен съд – Перник бе намалена с една 

щатна бройка за длъжността "съдия". 

Едновременно с това съдия Светлана Димитрова бе 

преназначена в Административен съд – София 

град, считано от датата на вземане на 

решението. 



27 

 

 Съдия Светлана Димитрова бе командирована в 

АдмС-София град от 2011 г. до преназначаването 

й там. 

С решение по протокол №37/20.09.2012 г. на 

Висш съдебен съвет  съдия Весела Гроздинска бе 

преместена в Административен съд София – град 

от 01.10.2012 г. Поради което към настоящия 

момент има свободна една бройка за съдия.  

 

С решение по протокол №9/01.03.2012 г. на 

Висш съдебен съвет съдия Игнат Георгиев бе 

назначен за втори мандат на длъжността 

“Административен ръководител – Председател”. 

През 2012 г. четирима съдии придобиха 

статут на несменяемост: 

Съдия Игнат Георгиев – с решение по протокол 

№11/15.03.2012 г. 

Съдия Емилия Иванова – с решение по протокол 

№21/17.05.2012 г.   

Съдия Слава Георгиева – с решение по протокол 

№22/31.05.2012 г. 

Съдия Весела Гроздинска – с решение по протокол 

№22/31.05.2012 г. 

 Съдия Стефан Станчев вече има придобит 

статут на несменяемост с решение по протокол 

№17/12.05.2011 г. 

 

 При съдебните служители няма промени в 

щатния състав. Висшият съдебен съвет утвърди 

нов Класификатор на длъжностите в 

администрацията съгласно чл. 341 ЗСВ и списък 

на длъжностите за магистрати и съдебни 

служители в съдебната система, определени по 
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НКПД 2012 година с протокол №7 от свое 

заседание, проведено на 16.02.2012 г. Направи 

се промяна в щатното разписание на длъжностите 

в Административен съд – Перник, считано от 

01.03.2012 г., с цел длъжностите в него да 

кореспондират със съответните наименования от 

класификатора на длъжностите в администрацията, 

приет от ВСС.  

 Седем служители бяха повишени в ранг – един 

предсрочно при получена отлична атестационна 

оценка, останалите шест поради получена трета 

поредна атестационна оценка много добър. 

 

Планът за повишаване квалификацията на 

магистрати и съдебни служители през 2012 г. бе 

утвърден на 31.01.2012 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 
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други организации, провеждащи семинари с 

компетентни лектори, както и обучения по 

проекти. 

 Трима магистрати – съдии Емилия Иванова, 

Слава Георгиева, Игнат Георгиев взеха участие в 

едно обучение към НИП. 

 Трима магистрати – съдии Стефан Станчев, 

Емилия Иванова, Слава Георгиева, се включиха в 

семинара, организиран от Административен съд 

София област по Програма за регионални семинари 

към НИП.  

По проект на ВАС по ОПАК “Компетентно и 

прозрачно управление на административните 

съдилища в България”, участие в проведените 6 

семинара взеха трима магистрати и трима 

служители. 

 Единадесет служители взеха участия в 

обучения към НИП, а други двама служители са 

били лектори на семинари в НИП. 

 През м.март 2012 г. организирахме и 

проведохме в Административен съд – Перник 

семинар на тема “Работа на съдебния секретар”, 

с участието служители от районните съдилища 

Перник, Радомир, Брезник, Трън, Дупница и 

Окръжен съд Перник. 

 Нивото на компетентност на магистратите и 

съдебните служители в Административен съд – 

Перник през 2012 г. се поддържаше на високо 

ниво, вследствие изпълнението на Плана. А това 

има пряк ефект към качеството на правораздаване 

и ефективното обслужване на гражданите, бизнеса 

и държавните организации.  
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През 2012 г. не са налагани дисциплинарни 

наказания на магистрати и съдебни служители. 

 

През отчетния период в Административен съд 

Перник, макар и с орязан бюджет  не е имало 

проблеми с финансовото осигуряване за 

закупуване на необходимите материали, 

необходими за правилното функциониране на съда 

и изплащане на услуги на външни 

организации.Това бе постигнато с наложените с 

вътрешни заповеди икономии и строг контрол за 

всяка изразходвана стотинка. Поисканите 

корекции от бюджета са своевременно одобрявани 

от ВСС. 

Следва да се посочи, че във връзка с 

въведената  в съда система за финансово 

управление и контрол през 2012 г. се предприеха 

редица действия, чрез които се надгради и 

усъвършенства цялостния процес, вложен в 

дейностите, включващи политики и процедури, 

въведени от ръководството на Административен 

съд Перник, с цел да се осигури разумна 

увереност, че целите на съда са постигнати 

преди всичко, чрез търсеното съответствие със 

законодателството, вътрешните актове и 

договори, търсената надеждност и всеобхватност 

на финансовата и оперативната информация, а 

също така и от преследваните от ЗСФУСКПС – 

икономичност, ефективност и ефикасност на 

дейностите и опазване на активите и 

информацията. В тази връзка с вътрешни заповеди 

за актуализиране и утвърждаване на правила и 

процедури бяха актуализирани Правилата за 
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достъп до обществена информация и Правилата за 

приемане и отчитане на жалби и сигнали на 

граждани и юридически лица. Бяха приети 

Стратегии за развитие на Административен съд 

Перник 2012 – 2015 год., План за защита при 

бедствия и Вътрешни правила за класифициране на 

съдебните дела и работа с материали, съдържащи 

класифицирана информация. 

През 2012 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.Поради честите сривове в 

ел. инсталацията на съдебната палата се наложи 

закупуването на 3 бр. UPS, т.к. поради 

неотстраними повреди, част от наличните бяха 

бракувани. 

  Съдът разполага със самостоятелна локална 

компютърна мрежа и отделна телефонна централа.  

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. 
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През 2012г. започнаха отново строителните 

работи по укрепване и настрояване с един етаж 

на сградата на съдебната палата в гр. Перник с 

възложител и инвеститор Министерство на 

правосъдието. 

Целта на надстрояването е да се укрепи 

сградата на съдебната палата, като се отстранят 

пораженията от земетресението на 22 май 2012 

г., както и Административен съд Перник да бъде 

настанен на самостоятелен етаж . 

Строежът бе стартиран през 2009 г. но 

строителството бе спряно през 2010 г., поради 

липса на проектна готовност  и възложено 

препроектиране в част конструктивна. 

 След възобновяване на строителните работи 

през м.октомври 2012 г. до края на отчетния 

период, бе извършено значително количество 

работа и към настоящия момент е построена на 

груб строеж надстройката на ниското тяло и е 

монтирана конструкцията по настройката на 

високото тяло на сградата. С темповете , с 

които се строи е твърде възможно до края на 

2013 г., съдът да се настани в нова сграда. 

 

 

6. Заключение 

 

В заключение мисля, че с право може да се 

даде положителна оценка поотделно за работата 

на всички съдии и служители от Административен 

съд Перник, както и за работата на съда като 

цяло. 
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Въпреки запазеното ниво на постъпления от 

дела, отчитаме по-добри показатели по качество 

и бързина на правораздаване в сравнение с 

минали години. 

 

С отчетените и реално постигнати резултати 

Административен съд Перник се изгради и 

поддържа ниво, с което допринася за повишаване 

на общественото доверие към административното 

правосъдие и като цяло към съдебната система. 

 

 

14 февруари 2013 г.  Председател 

гр.Перник     Административен съд 

Перник: 

/И.Георгиев/ 


