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ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЕРНИК 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основните цели в дейността на Административен съд – Перник, като 

част от системата на административното правосъдие, са предоставяне на 

бързо, предвидимо и качествено правораздаване, базирано върху 

европейските принципи – върховенство на закона, защита на човешките 

права, равен достъп до правосъдие и повишаване доверието на обществото 

в съдебната система. За поредна година Административен съд – Перник 

отчита високи резултати от своята дейност видно от статистическите 

данни през отчетния период, което е доказателство за успешната и 

отговорна дейност на съдиите и съдебните служители.  

 

1. Брой дела за разглеждане 

 

1.1. Общо и средномесечно постъпление на дела в съда 

 

През 2019 година общият брой дела за разглеждане в 

Административен съд – Перник е 975 броя, от тях 151 броя дела са висящи 

в началото на годината и 824 броя са новопостъпилите дела, в това число 

10 броя дела са върнати от Върховния административен съд за 

продължаване на съдопроизводствените действия.  
 

 
Графика „Общо постъпление“ 
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Месечните постъпления варират от 44 до 90 дела, или средномесечно 

се образуват около 68 броя дела, което при четирима съдии по щат 

представлява 17 броя нови дела за разглеждане от един съдия.  

 

 
Графика „Месечно постъпление“ 

 

Запазва се тенденцията за постепенно увеличаване броя на 

новообразуваните дела през годината, видно от графиката: 

 

 
Сравнителна графика 2015-2019 година 

 

 

1.2. Административни дела – общо постъпление и по видове 
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572 броя постъпили през 2019 година, в това число 10 броя върнати от 

Върховния административен съд за продължаване на 

съдопроизводствените действия и 118 броя останали от предходен период.  

 

 
Графика „Всичко административни дела за разглеждане за 2019 година“ 

 

През 2019 година броят на първоинстанционните административни 

дела за разглеждане се е увеличил с 37%. За сравнение разглежданите дела 

през 2018 година са били 503 броя, през 2017 година 502 броя, съответно 

през 2016 година 444 броя и през 2015 година 441 броя. 

 

 
Сравнителна графика 2015-2019 година 

 

Това се дължи най-вече на законодателните промени, в сила от 

01.01.2019 година, с които в Административнопроцесуалния кодекс се 

измени подсъдността при обжалване на индивидуални административни 

актове, като от 2019 година компетентен да се произнесе е 
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свързани със заповеди за прилагане на принудителни административни 

мерки по ЗДДС, ЗМ и др. 

В следствие на тези изменения през 2019 година съдиите от 

Административен съд – Перник са разгледали 45 броя дела по ДОПК, 

ЗДДС и ЗМ.  

Значително са се увеличили и исковете по АПК. През 2019 година са 

разгледани 128 броя, докато за 2018 година са били 68 броя, съответно за 

2017 година 63 броя, за 2016 година 39 броя и за 2015 година 30 броя. 

Анализът по видове на разглежданите през отчетния период 

първоинстанционни административни дела сочи, че отново най – голям 

относителен дял имат делата попадащи в категория „Други“, където влизат 

всички административни дела непопадащи в останалите категории. През 

2019 година са разглеждани 193 дела, т.е. запазва се броя на този вид дела 

от миналата година (за 2018 година са разглеждани 192 дела, за 2017 

година 140 дела; за 2016 година 94 дела и за 2015 година 118 дела). Следва 

да се отбележи, че в по – голямата си част постъпващите в 

Административен съд – Перник дела от категория „Други“ са с висока 

фактическа и правна сложност, като всеки казус изисква от магистратите 

задълбочена подготовка при решаване на спора.  

През 2019 година се наблюдава почти двойно увеличение на делата 

по КСО и ЗСП – от 26 броя през 2018 година те са се увеличили на 50 броя 

(съответно за 2017 година са били 34 броя, за 2016 година 43 броя и за 

2015 година 32 броя). 

Същото се отнася и за делата по ЗУТ и ЗКИР, които от 59 броя за 

2018 година нарастват на 108 броя (за сравнение през 2017 година са били 

64 броя, през 2016 година 90 броя, а през 2015 година 89 броя). 

Увеличение се наблюдава и при частните административни дела, 

които нарастват на 78 броя за разглеждане през 2019 година, при 41 броя 

за 2018 година (27 дела за 2017 година, 27 броя за 2016 година и 25 броя за 

2015 година). 

Жалбите срещу подзаконови нормативни актове са намалели през 

2019 година на 28 броя от 39 броя за 2018 година (за 2017 година 26 броя, 

за 2016 година 21 броя, а за 2015 година само едно дело). 

По – малко са и разглежданите дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм, 

които за 2019 година са 24, докато за 2018 година са били 31 броя (за 

сравнение през 2017 година са разгледани 43 броя, през 2016 година 40 

броя, а през 2015 година 10 броя).  

Запазва се тенденцията да намаляват делата по ЗДСл и ЗМВР, 

отчетена още миналата година, като през 2019 година са разглеждани 25 

броя, докато за предходните години броят им е бил, както следва: за 2018 

година 39 броя, за 2017 година 44 броя, през 2016 година 76 броя и през 

2015 година 67 броя. 

Традиционно малък е броя на разглежданите дела по реда на чл. 304 

от АПК. През 2019 година са разгледани само 5 броя дела (за 2018 година 4 
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броя, за 2017 година 2 броя, за 2016 година 1 брой, а за 2015 година 10 

броя). 

На обичайното ниво са и разглежданите през 2019 година дела по 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, които са 3 броя, колкото са били и през 2018 година. Не 

се повтори пика от 2017 година, когато постъпиха 58 броя от този вид. 

През отчетния период не са постъпвали молби за определяне на срок 

при бавност по реда на чл. 255 от ГПК. Не са разглеждани дела по ЗЗК, ЗК, 

ЗОП, ЗПСК и лицензи. 

През изминалата година се проведоха Местни избори 2019. Въпреки 

мобилизацията на целия наличен състав и очакванията за множество 

жалби, обосновано от разглежданите през 2015 година 45 изборни дела, 

постъпиха едва три жалби срещу решения на ОИК Перник.  

През 2019 година се увеличиха делата с фактическа и правна 

сложност. Това са дела по ЗУСЕСИФ, ДОПК, ЗДДС, ЗАДС, ЗПЗП, които 

изискват задълбочена предварителна подготовка преди насрочване в 

открито съдебно заседание, анализ на писмени доказателства, изслушване 

на свидетели и съдебни експертизи. Този род дела изискват и цялостно 

запознаване с нормативната база в съответната област. 

 

 
Графика „Постъпили административни дела по видове“ 
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бързината, с която съдиите указват на страните да представят относими 

към делото доказателства, с оглед разпредената им доказателствена 

тежест, съответно забавяне при насрочване, поради неизпълнение от 

страна на административния орган да представи в цялост 

административната преписка и списък на заинтересовани страни.    

 

1.3. Касационни дела 

 

Разгледаните през 2019 година в Административен съд – Перник 

касационни дела са общо 285 дела, от тях новопостъпили са 252 броя, а 33 

броя са били висящи в началото на периода, което е с 20% по – малко от 

разгледаните през 2018 година касационни дела.  

 

 
Графика „Всичко касационни дела за разглеждане за 2019 година“ 

 

Касационните дела от създаването на Административен съд – 
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разноски за адвокатски възнаграждения в исково производство по ЗОДОВ. 

И поради тази причина страните са се въздържали от обжалване на 

първоинстанционните актове пред касационна инстанция. 
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1.3.1. Касационни административни – брой и видове 

 

През отчетния период в Административен съд – Перник са 

разгледани 10 броя касационни административни дела, два пъти повече от 

предходната календарна година. 

 

1.3.2. Касационни административнонаказателни – брой и видове 

 

През 2019 година в Административен съд – Перник са образувани 

243 броя касационни административнонаказателни дела, а висящи в 

началото на годината са били 32 броя. Общият брой касационни 

административнонаказателни дела за разглеждане е 275 броя.  

Касационните административнонаказателни дела са изключително 

разнообразни, както по материя, така и по административнонаказващи 

органи. Най – голям дял – над 50 % от постъпилите касационни дела, имат 

делата по Закон за движението по пътищата. 

Статистиката за касационни административно – наказателни дела 

показва следното разпределение по административно – наказващи органи: 
 

 

Административнонаказващ орган Закон Брой Общо 

Дирекция "Инспекция по труда" 

Софийска област; Дирекция "Инспекция 

по труда" гр. Перник 

КТ                                                                                                               14 14 

ОД на МВР гр. Перник, сектор "Пътна 

полиция"; Районни управления: Перник, 

Брезник, Трън, Радомир; ОД на МВР гр. 

Кюстендил, сектор „Пътна полиция“; 

Районни управления: Кюстендил, 

Дупница; ГД "НП" 

ЗДвП 112 

130 КЗ 3 

ЗМВР 7 

ЗЧОД 8  

ТД на НАП София, ТД на НАП София, 

офис Перник и офис Кюстендил 

ЗДДС 14 

20 
КСО 2 

ЗСч 3 

ЗСВТС 1 

Митница Столична, Централно 

митническо управление 

ЗМ 3 
6 

ЗАДС 3 

ИА „АА“; ОО "АА" гр. Перник;  

ОО „АА“ гр. Кюстендил 

ЗАвтП 1 
6 

ЗДвП 5 

Агенция пътна инфраструктура Закон за пътищата 1 1 

РИОСВ гр. Перник, МОСВ, Басейнова 

Дирекция „Западнобеломорски район“ 

ЗУО 5 

9 ЗООС 2 

Закон за водите 2 

РО "НСК" при РДНСК-ЮЗР, РДНСК –

ЮЗР; ДНСК 
ЗУТ 4 4 

РДГ гр. Кюстендил ЗГ 6 6 

Комисия за регулиране на съобщенията ЗЕС 2 2 
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ДАМТН 
ЗИ 1 

3 
Закон за водите 2 

Комисия за защита на потребителите ЗЗП 7 7 

Община Перник НРУИРИРТУНЗПАВТОП 1 1 

Община Перник Наредба за общ.ред 1 1 

Областна дирекция по безопасност на 

храните Перник 

ЗХ 2 
4 

ЗВМД 2 

АДФИ 

ЗОП 2 

6 ЗДФИ 2 

ЗПФ 2 

ОС „Земеделие“ гр. Перник, гр. Трън, гр. 

Земен, гр. Бобошево, гр. Кюстендил 
ЗСПЗЗ 5 5 

РЗИ град Перник ЗЛПХМ 1 1 

Министерство на културата ЗКН 2 2 

Министерство на земеделието, храните и 

горите 
ЗОЗЗ 12 12 

ДКСБТ ЗСБТ 3 3 

 

2. Брой свършени дела, анализ по видове и структура 

 

2.1. Брой свършени първоинстанционни административни дела 

 

През отчетния период са свършени общо 812 броя 

първоинстанционни административни и касационни дела. Спазвайки 

указанията на Висш съдебен съвет, отчитаме дело за свършено, когато е 

предадено в деловодството и съдебният акт е вписан в деловодната 

система.  

84 % от свършените дела са приключени в тримесечен срок, с което е 

запазена тенденция между 80 % и 90 % от делата за разглеждане в 

Административен съд – Перник през годината да приключват в тримесечен 

срок.  

 
Графика „Приключили дела в срок“ 
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288 броя са свършени в срок до 1 месец, 400 броя в срок от 1 до 3 

месеца и 124 броя дела са с продължителност над 3 месеца. В процентно 

изражение броят на свършените дела в срок до един месец е 35 %, в 

тримесечен срок 50 %, а над тримесечния срок 15 %. Процентното 

съотношение на свършените дела е по – голямо в тримесечния срок поради 

факта, че много рядко преписките постъпват напълно окомплектовани и с 

внесени държавни такси. Налага се делата да бъдат оставяни без движение 

с указания до страните за комплектоване и внасяне на дължимата 

държавна такса. В тази група се включват и дела по ЗУТ и ЗКИР, 

ЗУСЕСИФ, КСО и ЗСП, ЗДСЛ и ЗМВР, които често се разглеждат в повече 

заседания поради необходимостта от събиране на гласни доказателствени 

средства, изготвяне на експертизи, което изисква повече време в сравнение 

със събирането на писмени доказателства.  

Малък е броят на отложени дела за следващо съдебно заседание по 

други причини. Най – често това са по молба на страна или процесуален 

представител, нередовно призоваване, за разпит на свидетел и др. На 

следващо място са исковите производства, при които се прави размяна на 

книжа и се спазват сроковете, разписани в ГПК. 

Делата с отменен ход по същество през 2019 година са 7 на брой – 

под 1 % от свършените дела. Незначителният брой дела с отменен ход по 

същество е признак за внимателна и прецизна предварителна подготовка 

на съдиите преди разглеждане на делата в открито съдебно заседание. Този 

процент е устойчив през годините и с оглед броя постъпили дела не е 

обезпокояващ. 

 

2.1.1 Решени по същество административни дела 

 

Свършените първоинстанционни административни дела са общо 574 

броя, от тях решени са 416 броя, а 158 броя дела са прекратени. Спрямо 

2018 година прекратените дела запазват същия брой, докато решените по 

същество административни дела са се увеличили със 190 броя, което е 

следствие на увеличения брой административни дела за разглеждане през 

2019 година. 

 
Графика „Първоинстанционни съдебни дела, приключили с решение“ – 2019 

година – 416 броя, 2018 година – 226 броя, 2017 година – 203 броя, 2016 година – 205 

броя и 2015 година – 228 броя 

2019 2018 2017 2016 2015

416 

226 203 205 228 

Първоинстанционни съдебни дела 

приключили със съдебен акт - Решение 
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Графика „Прекратени първоинстанционни съдебни дела“ – 2019 година – 158 

броя, 2018 година – 159 броя, 2017 година – 201 броя, 2016 година – 162 броя и 2015 

година – 123 броя 

 

По 236 броя (или 57 %) от решените дела оспорването е уважено 

изцяло, а по 138 броя от тях (или 33 % ) оспорването е отхвърлено. При 39 

броя (или 9 %) от решените дела административният акт е изменен, 

отменен изцяло или отчасти, а само по 3 административни дела (под 1 %) 

административният акт е обявен за нищожен.  

 

 
Графика „Свършени първоинстанционни дела по степен на уважаване на иска“ 

 

 

2.1.2. Прекратени административни дела – основания 

 

Основанията за прекратяване на първоинстанционните  

административни дела са разнообразни: 

 

- чл. 130, ал. 4 АПК (подведомственост) – 3 броя, 

- чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от АПК (изпраща по подсъдност) – 23 броя, 

2019 2018 2017 2016 2015

158 159 
201 

162 
123 

Прекратени първоинстанционни 

съдебни дела 

обявен за 

нищожен - 3 бр. 

< 1 % 

изменен, 

отменен изцяло 

или отчасти - 39 

бр. 

 9 % 

отхвърлено 

оспорването - 

138 бр. 

33 % 

уважен 

изцяло - 236 

бр. 

57 % 

Свършени първоинстационни дела по степен на уважаване на 

иска 
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- чл. 135, ал. 5, във връзка с ал. 3 от АПК (спор за подсъдност) – 4 броя, 

- чл. 135, ал. 6, във връзка с ал. 4 от АПК (спор за подсъдност) – 1 брой, 

- чл. 158, ал. 3 от АПК (неотстранени нередовности) – 23 броя, 

- чл. 159, т. 1 от АПК (актът не подлежи на оспорване) – 9 броя, 

- чл. 159, т. 4 от АПК (оспорващият няма правен интерес) – 27 броя, 

- чл. 159, т. 1 и т. 4 от АПК – 10 броя, 

- чл. 159, т. 2 от АПК – (оспорващият е неправосубектен) - 2 броя, 

- чл. 159, т. 3 от АПК (оспореният АА е оттеглен) – 2 броя, 

- чл. 159, т. 5 от АПК (оспорването е просрочено) – 9 броя, 

- чл. 159, т. 7 от АПК (образувано друго дело пред същия съд) – 10 броя, 

- чл. 159, т. 8 от АПК (оспорването е оттеглено) – 6 броя, 

- чл. 159, т. 1 и т. 5 от АПК – 2 броя, 

- чл. 159, т. 1, т. 2 и т. 4 от АПК – 1 брой, 

- чл. 160, ал. 1 от АПК (подлежи на обжалване с частна жалба) – 1 брой, 

- чл. 306, ал. 6 от АПК – 1 брой,  

- чл. 129, ал. 3 от ГПК (неотстранени нередовности по искова молба) – 2 

броя, 

- чл. 130 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК (недопустимост на иска) – 

4 броя, 

- чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК (съединяване на искове) – 

7 броя, 

- чл. 232 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК (оттегляне на иска) – 3 

броя. 

- чл. 151, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 149, ал. 2, т. 4 от ДПОК – 1 брой,  

- обжалваният акт не е ИАА – 2 броя, 

- искът/жалбата е процесуално/а недопустим/а – 5 броя. 

Въз основа на горното следва извода, че делът на прекратените дела 

е устойчив показател в Административен съд – Перник и същият се дължи 

най – вече на неизпълнение на страните на указанията, дадени от съда и на 

липса на правен интерес от водене на съдебно производство. Прави 

впечатление големият брой дела, изпратени по подсъдност. Това се 

обяснява със законодателните промени, влезли в сила от 01.01.2019 

година, което породи и повдигане на препирни за подсъдност с други 

административни съдилища. 
 

2.2 Брой свършени касационни дела 

 

Свършените касационни дела са общо 238 броя, от тях са решени 217 

броя (91 %), а 21 броя (9 %) дела са прекратени.  
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Графика „Касационни съдебни дела, приключили с решение“ – 2019 година – 217 броя, 

2018 година – 291 броя, 2017 година – 256 броя, 2016 година – 250 броя и 2015 година – 

278 броя 

 

 
Графика „Прекратени касационни дела“ – 2019 година – 21 броя, 2018 година – 21 броя, 

2017 година – 38 броя, 2016 година – 29 броя и 2015 година – 26 броя 

 

 

2.2.1. Решени по същество касационни дела 

 

Решените по същество касационни административнонаказателни 

дела (КАНД) са 211 броя, като по 157 броя дела касационният състав е 

оставил в сила решението на първоинстанционния съд, по 49 броя дела 

изцяло е отменил решението на районния съд, а по 5 броя дела решенията 

са изменени или частично отменени. 

2019 2018 2017 2016 2015

217 

291 
256 250 

278 

Касационни съдебни дела приключили със 

съдебен акт - Решение 

2019 2018 2017 2016 2015
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29 26 

Прекратени касационни дела 
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Графика „Решени по същество КАНД“ 

 

Касационният състав се е произнесъл с решение и по 6 броя 

касационни административни дела (КАД), като е оставил в сила решението 

на първоинстанционния съд по 5 броя дела и по 1 брой дело е отменил 

решението на районния съд. 

 

 
Графика „Решени по същество КАД“ 

 

2.2.2. Прекратени касационни дела – основания 

 

Прекратените касационни дела са общо 21 броя. От тях 18 броя са 

касационните административнонаказателни дела, прекратени на следните 

основания:  

- чл. 133, ал. 6 от АПК (определяне на равен по степен съд) – 3 броя. 

- чл. 215, т. 3 АПК (касационната жалба е подадена извън срок) – 8 

броя. 

- за администриране на касационна жалба от първоинстанционен съд 

– 5 броя. 

- чл. 232 АПК (за връчване препис от частна жалба) – 1 брой 

- чл. 34, ал. 1, б. А от ЗАНН – 1 брой. 

Три броя други касационни дела са прекратени и изпратени на 

първоинстанционния съд за провеждане на процедура по чл. 213а АПК. 

 

 

5 

49 

157 

Решени по същество КАНД - 211 бр. 

изменено, отчасти 

отменено 

изцяло отменено 

оставено в сила 

1 

5 

Решени по същество КАД - 6 бр. 

изцяло отменено - 1 

бр. 

оставено в сила - 5 бр. 
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2.3. Изготвяне и публикуване на съдебните актове 

 

През 2019 година всички съдебни състави са постановявали 

съдебните си решения в едномесечен и по – кратък срок. Съдебните актове 

се обявяват незабавно в деловодните книги и деловодната програма, като 

още същия ден на основание чл. 64 от ЗСВ се публикуват в 

Централизирания регистър на съдебните актове при спазване изискванията 

на ЗЗЛД. 
 

3. Брой обжалвани и протестирани дела, резултати от 

касационна проверка 

 

3.1. Обжалвани и протестирани дела 

 

През 2019 година са обжалвани и изпратени по компетентност на 

Върховния административен съд на Република България общо 169 броя 

дела.  

 

3.2. Резултати от касационна проверка. 

 

През 2019 година от касационна проверка са се върнали 142 

административни дела. От тях съдебните състави от Върховния 

административен съд са оставили в сила общо 104 броя съдебни акта на 

съдиите от Административен съд – Перник (т.е. 73 % от върнатите 

обжалвани и протестирани актове), от които 86 броя решения и 18 броя 

определения. Отменени изцяло са общо 31 броя съдебни акта, от които 19 

броя решения и 12 броя определения, а частично отменени са 6 броя 

решения и 1 определение. 

 

 
Графика „Резултати от касационна проверка“ 

 

86 

18 19 
12 
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1 

Резултати от касационна проверка 
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Резултатите от касационната проверка сочат известно влошаване на 

показателя отменени изцяло съдебни актове, най – вече по отношение на 

определенията. Ако през 2018 година от 45 върнати определения са 

отменени само 5 (или 11 %), то през 2019 година от 30 определения, 12 са 

изцяло отменени, което е 39 %).  

При съдебните решения, върнати от касационна проверка 

показателят за оставени в сила съдебни актове се запазва: за 2019 година 

той е 71 %, а за 2018 година 73 %.  

 

 

Сравнителна графика 2015-2019 година 

 

Като цяло процентът на оставените в сила съдебни актове през 

отчетната година е близък до резултатите през 2017 и 2016 година. Този 

резултат не удовлетворява ръководството на съда. С оглед 

професионалния опит на магистратите, показателят качество на съдебни 

актове може да се подобри. Функция на този резултат е непровеждането на 

конкурси за административни съдии и противоречива практика на 

различни състави от едно отделение на Върховния административен съд. 

 

4. Средна натовареност за съда 

  

Натовареността на Административен съд – Перник по щат 

(изчислена при 5 петима съдии, макар че съдийският щат се увеличи през 

месец декември 2019 година и според нас не следва да рефлектира върху 

показателя „натовареност по щат“) спрямо дела за разглеждане през 2019 

година е 16.25, а спрямо свършени дела е 13.53. (За предходните години те 

са били съответно: 17.67 за 2018 година, 17.54 за 2017 година, 15.88 за 

2016 година и 13.30 за 2015 година спрямо дела за разглеждане и 14,52 за 

2018 година, 14.54 за 2017 година, 13.46 за 2016 година и 10.92 за 2015 

година спрямо свършени дела). Действителната натовареност, при 

отчитане броя реално отработени човекомесеци е 20.31 спрямо дела за 

разглеждане и 16.92 спрямо свършени дела (съответно 23.56 за 2018 

година, 23.39 за 2017 година, 18.59 за 2016 година, 14.51 за 2015 година 

действителната натовареност спрямо дела за разглеждане и 19.36 за 2018 

2019 2018 2017 2016 2015

73 

82 

74 
77 

85 

Потвърдени съдебни актове от касационна 

инстанция в % 
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година, 19.39 за 2017 година, 15.76 за 2016 година и 11.91 за 2015 година 

спрямо свършени дела).  

Трябва да се отбележи, че натовареността по щат за 2019 година е 

изчислена при щат от 5-съдии, колкото последно е била през 2015 година. 

За периода 2016 – 2018 година съдийската щатна численост възлизаше на 4 

съдии. 

 
 

 Натовареност по щат Действителна натовареност 

Спрямо дела за 

разглеждане 

Спрямо 

свършени дела 

Спрямо дела за 

разглеждане 

Спрямо 

свършени дела 

2019 година 16.25 13.53 20.31 16.92 
2018 година 17.67 14.52 23.56 19.36 
2017 година 17.54 14.54 23.39 19.39 
2016 година 15.88 13.46 18.59 15.76 
2015 година 13.30 10.92 14.51 11.91 

Сравнителна таблица: Натовареност на съдиите за 2015-2019 година 
 

Видно от таблицата, действителната ни натовареност спрямо делата 

за разглеждане, която през 2017 – 2018 година ни нареди сред високо 

натоварените административни съдилища, през предходната година 

започва постепенно да се нормализира. Това е следствие от увеличаването 

на съдийския състав с още един магистрат, който бе командирован 

последните дни на 2018 година, и през цялата 2019 година 

правораздавахме с четирима съдии.  

  

 
Графика „Действителна натовареност,  

при отчитане броя реално отработени човекомесеци“  
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4.1. Натовареност по съдебни състави 

 

Съдия Ивайло Иванов  

 

През отчетната 2019 година съдия Ивайло Иванов е разглеждал общо 

256 броя дела, от които 182 броя първоинстанционни административни 

дела и 74 броя касационни дела.  

Общо свършените дела от съдия Ивайло Иванов за 2019 година са 

211 броя, от които със съдебен акт по същество са приключили 172 броя 

(от тях 117 броя първоинстанционни административни дела и 55 броя 

касационни). Прекратените дела на съдия Ивайло Иванов са 39 броя, от 

които 34 броя административни и 5 броя касационни. 

174 броя от свършените дела (или 82 %) са приключили в 

тримесечен срок, а 37 броя дела (18 %) над 3 месеца. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 33 

административни дела с краен съдебен акт – решение, 27 броя (или 81 %) 

са оставени в сила, 4 броя са изцяло отменени с постановен акт по 

същество, 1 брой е изцяло отменено и върнато за ново разглеждане и 1 

брой в една част е потвърдено, а в другата част е отменено на основание 

чл. 209, т. 3 от АПК. 

От върнатите 11 броя прекратени дела, 9 броя са потвърдени и 2 броя 

са изцяло отменени и върнати за ново разглеждане.     

Съдия Ивайло Иванов е разгледал 26 % от делата, разглеждани в 

Административен съд – Перник през годината, какъвто е относителният 

дял на свършените от него дела (26 %) спрямо всички свършени дела. 

 

Съдия Слава Георгиева 

 

През 2019 година съдия Слава Георгиева е разглеждала общо 233 

броя дела, от които 163 броя първоинстанционни административни дела и 

70 броя касационни дела.  

Общо свършените дела от съдия Слава Георгиева за 2019 година са 

202 броя, от които със съдебен акт по същество са приключили 155 броя 

(от тях 101 броя първоинстанционни административни дела и 54 броя 

касационни). Прекратените дела на съдия Слава Георгиева са 47 броя, от 

които 41 броя административни и 6 брой касационни. 

181 броя от свършените дела (близо 90 %) са приключили в 

тримесечен срок и едва 27 броя дела (или 10%) над 3 месеца. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 35 броя решени 

дела, 25 броя (или 71 %) са оставени в сила, 5 броя са изцяло отменени с 

постановен акт по същество, 1 брой е изцяло отменено и върнато за ново 

разглеждане и 4 броя са потвърдени в една част, а в другата част – 

отменени на основание чл. 209, т. 3 от АПК. 
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От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 8 броя 

прекратени дела, 4 броя са потвърдени, 3 броя са изцяло отменени и 

върнати за ново разглеждане и 1 брой е потвърдено в една част, а в другата 

е отменено на основание чл. 209, т. 3 от АПК.     

Съдия Слава Георгиева е разгледала 24 % от делата, разглеждани в 

Административен съд – Перник през годината, а относителният дял на 

свършените от нея дела е почти 25 % спрямо всички свършени дела. 

 

Съдия Силвия Димитрова 

 

Съдия Силвия Димитрова е командирована в Административен съд – 

Перник, считано от 08.10.2018 година със Заповед на председателя на 

ВАС.  

През 2019 година съдия Силвия Димитрова е разглеждала общо 255 

броя дела, от които 186 броя първоинстанционни административни дела и 

69 броя касационни дела.  

Общо свършените дела от съдия Силвия Димитрова за 2019 година 

са 202 броя, от които със съдебен акт по същество са приключили 159 броя 

(от тях 103 броя първоинстанционни административни дела и 56 броя 

касационни). Прекратените дела съответно са 43 броя, от които 41 броя 

административни и 2 броя касационни.   

158 броя от свършените дела (или 78 %) са приключили в 

тримесечен срок и 44 броя дела (22 %) в срок над 3 месеца. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 10 броя решени 

дела, 6 броя (или 60 %) са оставени в сила, 3 броя са изцяло отменени с 

постановен акт по същество и 1 брой е потвърдено в една част, а в другата 

част – отменено на основание чл. 209, т. 3 от АПК. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 8 броя 

прекратени дела, 2 броя са потвърдени, 1 брой е изцяло отменено и 5 броя 

са изцяло отменени и върнати за ново разглеждане.     

Съдия Силвия Димитрова е разгледала 26 % от делата, разглеждани в 

Административен съд – Перник през годината, а относителният дял на 

свършените от нея дела е близо 25 % спрямо всички свършени дела. 

 

Съдия Лора Стефанова 

 

Съдия Лора Стефанова е командирована в Административен съд – 

Перник считано от 17.12.2018 година със Заповед на председателя на ВАС.  

През 2019 година съдия Лора Стефанова е разглеждала общо 231 

броя дела, от които 159 броя първоинстанционни административни дела и 

72 броя касационни дела.  

Общо свършените дела от съдия Лора Стефанова за 2019 година са 

197 броя, от които със съдебен акт по същество са приключили 147 броя 

(от тях 95 броя първоинстанционни административни дела и 52 броя 
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касационни). Прекратените дела съответно са 50 броя, от които 42 броя 

административни и 8 броя касационни.   

175 броя от свършените дела (или 89 %) са приключили в 

тримесечен срок и 22 броя дела (11 %) в срок над 3 месеца. 

През 2019 година от инстанционен контрол са се върнали 6 броя 

административни дела със съдебен акт – решение, които са оставени в сила 

от касационната инстанция. 

От обжалваните и върнати от инстанционен контрол 3 броя 

прекратени дела, 2 броя са потвърдени и 1 брой е изцяло обезсилено като 

недопустимо по чл. 221, ал. 3 от АПК.     

Съдия Лора Стефанова е разгледала 24 % от делата, разглеждани в 

Административен съд – Перник през годината, колкото е относителният 

дял на свършените от нея дела спрямо всички свършени дела. 

 

Съдия Любомир Луканов 

 

Съдия Любомир Луканов бе командирован в Административен съд – 

Перник за периода от 20.11.2017 година до 14.11.2018 година. През 2019 

година са се върнали от касационна проверка 23 броя постановени от него 

съдебни актове (22 броя решения и 1 брой определение). От решенията 19 

броя са оставени в сила, 2 броя са изцяло отменени с постановен акт по 

същество и 1 брой е изцяло отменено и върнато за ново разглеждане. 

Определението е оставено в сила. 

 

Съдия Емилия Иванова 

 

От 07.11.2017 година съдия Емилия Иванова не правораздава в 

Административен съд – Перник поради повишаването й на длъжност 

„Съдия“ във Върховен административен съд, но продължават да се връщат 

от инстанционен контрол разглеждани от нея административни дела, чиито 

съдебни актове са обжалвани. През 2019 година от горната инстанция са се 

върнали 5 броя съдебни актове – решения, от които 3 броя са потвърдени, 

1 брой е изцяло отменено с постановен акт по същество и 1 брой е изцяло 

отменено и върнато за ново разглеждане.  

Резултатите на съдия Луканов и съдия Иванова се отчитат в 

резултатите от касационна проверка. 

 

5. Дейност на Общото събрание на съдиите 

 

През 2019 година са проведени две общи събрания на съдиите от 

Административен съд – Перник, на които са обсъдени изменения във 

Вътрешни правила за случайно разпределение на постъпили дела в 

Административен съд – Перник и магистратите са запознати с доклада от 

извършената в Административен съд – Перник тематична проверка по 
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отношение на частни административни дела, включително с предмет 

искане по чл. 166 и чл. 167 от АПК за периода 2016 – 2018 година, 

възложена със Заповед № 462/ 18.02.2019 година на председателя на 

Върховния административен съд. Общото събрание на съдиите се запозна 

и с Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за 

електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет, включително и 

приложенията към тях,  във връзка със свързването на Административен 

съд – Перник към ЕПЕП.  

 

6. Административно-ръководна дейност 

 

6.1. Кадрово обезпечение  

 

Към 01.01.2019 година утвърдената щатна численост на съдиите в 

Административен съд – Перник бе четирима съдии, от които председател, 

заместник – председател и двама съдии. На свободните две съдийски 

бройки са командировани съдии от Районен съд – Перник. 

Със Заповед № 2447/03.10.2018 година на председателя на ВАС на 

основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 227, ал. 6 от ЗСВ, считано от 

08.10.2018 година, в Административен съд – Перник правораздава съдия 

Силвия Иванова Мичева – Димитрова. Към нас, считано от 17.12.2018 

година се присъедини и съдия Лора Рангелова Стефанова – Иванова, 

командирована  със Заповед № 3142/12.12.2018 година на председателя на 

ВАС на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 227, ал. 6 от ЗСВ. 

С оглед високата действителна натовареност спрямо делата за 

разглеждане и продължаващата тенденция за нарастване постъпленията на 

първоинстанционни административни дела, през месец май 2019 година 

отправихме предложение до председателя на ВАС за увеличаване щатните 

бройки за длъжността „Съдия“ в Административен съд – Перник.  

С Решение по протокол № 19, т. 20.14. от заседанието, проведено на 

25 юли 2019 година, Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 

30, ал.2, т. 8 от ЗСВ разкри една щатна длъжност „Съдия“ в 

Административен съд – Перник, считано от 13.12.2019 година, с което 

утвърдената щатна численост за магистрати в Административен съд – 

Перник бе увеличена на петима съдии.  

Реално през 2019 година Административен съд – Перник е 

осъществявал правораздавателната си дейност с четирима съдии. Към 

настоящия момент разполагаме с една незаета съдийска бройка, която се 

надяваме да бъде заета чрез командироване, докато Съдийската колегия на 

ВСС не обяви конкурс за заемане на свободните длъжности в 

административните съдилища.  

Утвърдената щатна численост за съдебни служители е 19 служители, 

но заети са 17 щатни длъжности. През 2019 година трима служители 

напуснаха (двама поради преместване в друг съдебен орган, а един извън 
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съдебната система). Същевременно се сключи трудов договор с нов 

служител по реда на чл. 323, ал. 2 от ЗСВ. Към края на 2019 година са 

свободни по една длъжност за „Съдебен деловодител“ и „Съдебен 

секретар“.  

Съдебната администрация е организирана в служби, звена и 

самостоятелни длъжности съгласно утвърдената със Заповед 

№143/02.10.2017 година организационна структура, съответстваща на 

изискванията на Класификатора на длъжностите в администрацията на 

съдилищата и Правилата за прилагането му, утвърдени с решение на 

Пленума на ВСС по протокол №45/08.12.2016 година. Създадена е 

оптимална организация за изпълнение на задълженията на 

администрацията. 

Съдебната администрация се ръководи от съдебен администратор, 

който изпълнява и функциите на звено „Човешки ресурси“ и „Пресслужба 

и информация“. Общата администрация се състои от главен счетоводител, 

управител сгради, системен администратор и двама чистачи.  

Специализираната администрация е организирана в две служби – 

служба „Съдебно деловодство“ със седем служители, от които четирима 

деловодители, един съдебен архивар, той и шофьор и двама призовкари, 

служба „Съдебни секретари“ с 3 служители и самостоятелна длъжност  

„Съдебен помощник“.  

Утвърдената организационна структура позволява съдебната 

администрация да работи ефективно съобразно функциите си и в рамките 

на своите компетенции. Със заповеди и вътрешни правила ясно се 

регламентират правата, задълженията и отговорностите на съдебните 

служители.  

Съдебната администрация осъществява дейността си на принципа на 

взаимозаменяемост и съвместяване на задълженията при отсъствие на 

служител с оглед бързо и качествено обслужване на граждани и срочно 

изпълнение разпорежданията на магистратите. Дейността на съда следва 

въведения още със създаването му екипен принцип на работа (магистрат – 

деловодител – секретар), с което се постига устойчивост при управление 

на съдебните дела.  

 

6.2. Квалификация на магистрати и съдебни служители  

 

Придобиването, поддържането и повишаването на квалификацията 

на съдиите и служителите в Административен съд – Перник е тяхно право 

и задължение, гарантирано от Закона за съдебната власт и Правилника за 

администрацията в съдилищата.  

И през 2019 година продължихме успешното сътрудничество с 

Националния институт на правосъдието като партньор в изпълнението на 

„Програма за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите“. 

Организирахме един регионален семинар на тема „Дисциплинарни 
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производства по Закон за министерство на вътрешните работи и Закон за 

държавния служител. Актуална съдебна практика“, който се проведе на 6-7 

юни 2019 година в град Банкя. Участие в него взеха всички съдии от съда и 

съдии от административните съдилища от град Видин, Враца, Монтана, 

София област, Благоевград и Кюстендил. Лектор на обучението бе г-жа 

Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд. 

През 2019 година магистрати и съдебни служители от 

Административен съд – Перник взеха участие в присъствени и 

дистанционни семинари, предлагани от НИП, в регионални семинари, 

организирани от административни съдилища и семинари по различни 

проекти, изброени по – долу: 

- семинар „Преглед на промените в Изборния кодекс. Практика на 

ВАС“, 18-19 април 2019 година, организиран от Националния 

институт на правосъдието, участник: Слава Георгиева 

- „Производства по ЗУСЕСИФ. Актуална съдебна практика“, 17-18 

октомври 2019 година, регионален семинар на Административен съд 

– Кюстендил, участници: Ивайло Иванов, Слава Георгиева, Силвия 

Димитрова и Лора Стефанова 

През 2019 година шестима съдебни служители участваха в обучения, 

организирани по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, 

предоставяно от НИП“, както следва: 

- „Нови моменти в работата на съдебните деловодители и съдебните 

секретари“ 20-22 февруари 2019 година, участници: Емилия 

Владимирова, Теодора Маринкова, Петя Георгиева 

- „Изготвяне и изпращане на съдебни книжа през призмата на 

промените в АПК. Производство по влезли в сила актове. 

Архивиране и унищожаване на дела“, 20-22 март 2019 година, 

участници: Веселина Петкова, Мая Найденова 

- „Етично поведение на съдебния служител“, 26-28 март 2019 година, 

участник: Петя Георгиева  

Главният счетоводител присъства на семинар „Актуални промени в 

законодателството и софтуерната система „Поликонт“ – Работна заплата“, 

12-14 юни 2019 година, организиран от фирма „С+С Аутоматион“. 

Трима съдебни служители – Петя Илчева, Вероника Здравкова, 

Красимир Денков, взеха участие на 09-11 октомври 2019 година в 

регионален семинар, организиран от Административни съд – Ямбол и 

насочен към усъвършенстване процеса на самооценка на системите за 

вътрешен контрол, подобряване на отчетната дисциплина и отчетност в 

дейността на съда, с лектори от звено „Вътрешен одит“ към Висшия 

съдебен съвет.   
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6.3. Проверки на дейността, поощрения, дисциплинарна дейност  

 

През 2019 година със Заповед № 462/ 18.02.2019 година на 

председателя на Върховния административен съд в Административен съд 

– Перник се извърши тематична проверка по отношение на частни 

административни дела, вкл. с предмет искане по чл. 166 и чл. 167 от АПК 

за периода 2016 – 2018 г. Резултатите от проверката бяха обсъдени на 

Общо събрание на съдиите. Констатациите в доклада от извършената 

проверка във връзка с реда за образуване и разпределение на исканията по 

чл. 166 и чл. 167 от АПК са, че такива никога не са разглеждани в отделно 

производство, а винаги в рамките на производството по оспорването на 

административния акт , чието предварително изпълнение се иска да бъде 

спряно, респ. да се допусне. При постъпване на подобни искания, те се 

докладват незабавно на съдията-докладчик по висящото административни 

производство, образувано в повечето случаи по оспорването на 

индивидуален административен акт. Стриктно се спазва изискването по чл. 

166, ал. 2 от АПК за произнасяне в закрито заседание. 

Други проверки на дейността на Административен съд – Перник 

през изминалата година, в т. ч. от Инспектората към ВСС или Дирекция 

„Вътрешен одит“ към ВСС, не са осъществявани.  

През 2019 година не са образувани дисциплинарни производства и 

не са налагани наказания на съдии и съдебни служители. 

Качеството на работа и нивото на професионална компетентност на 

магистратите и съдебната администрация може да се оцени по резултатите 

от проведени атестации. 

През месец ноември 2019 година се проведе годишна атестация на 

служителите, на която получените оценки са единствено „Много добър“ и 

„Отличен“. На двама служители е повишен ранга, единият по реда на чл. 

170, ал. 1 от ПАС – три последователни оценки не по-ниски от „Оценка 2“, 

другият – по реда на чл. 170, ал. 3 от ПАС - предсрочно повишаване в ранг.  

 

6.4. Финансово осигуряване 

 

С Решение от 24 януари 2019 година по протокол № 2 от заседание 

на Пленума на Висшия съдебен съвет е утвърден бюджета за 2019 година 

на Административен съд – Перник в размер на 773 989 лева. Така 

утвърдения бюджет е разпределен по месеци, параграфи и подпараграфи в 

съответствие с Единната бюджетна класификация. 

През отчетната година са отправяни искания за корекции на 

бюджетната сметка, в това число за вътрешно компенсирани промени 

между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания 

за персонала“ за изплащане на суми за СБКО на магистрати и съдебни 

служители и между § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает 

по трудови правоотношения“ и § 02-00 „Други възнаграждения и 
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плащания за персонала“ за изплащане на обезщетение за временна 

неработоспособност от работодател. През 2019 година са отправяни 

искания за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд 

Перник по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на 

възнаграждения“ за изплащане на обезщетения по чл. 224 от КТ на тримата 

напуснали съдебни служители. 

Параграф § 10-00 „Издръжка” е увеличен със съответните суми за 

осигуряване на дейности по Образователна програма „Съдебна власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ през учебната 2018/2019 година, както и за осигуряване на 

средства за извършване на техническа експертиза на ОВК система, 

изградена на 4-ти и 5-ти етаж на Съдебната палата.  

С последвалите корекции утвърдената бюджетната сметка на 

Административен съд – Перник към 31.12.2019 година е в размер на 775 

328 лева, а направените разходи за 2019 година възлизат на 774 373 лева 

(или 99,88 %). 

Разходите по § 10-00 „Издръжка“ са високи поради ангажиментите 

ни по управление и стопанисване на Съдебната палата. Месечните разходи 

за използваните от всички съдебни органи, разположени в съдебната 

сграда консумативи – електроенергия, топлоенергия, ВиК услуги и 

абонаментна такса за асансьори, се заплащат от Административен съд – 

Перник и на база разделителни протоколи се възстановяват в процентно 

съотношение от ПОС, ПРС, ОПП, РПП и ОЗ Охрана-Перник. 

 За 2019 година приходите ни са в размер на 14 276 лева, включващи: 

- приходи от съдебни такси в размер на  11 294 лева, отчетени в § 26-

00;  

- други неданъчни приходи в размер на 2 982 лева, отчетени в § 36-19;  

Неданъчните приходи се формират от конфискувани средства и 

приходи от продажба на конфискувани и придобити от залог вещи, които 

са в размер на 65 лева; приход от вторични суровини в размер на 2 736 

лева и приходи от осигуровки на вещи лица от работодател - депозитни 

средства в размер на 181 лева. 

Приходите от съдебни такси, събирани по Тарифа № 1 от ЗДТ, имат 

увеличение спрямо 2018 година, когато са възлизали на 9 168 лева, което 

се обяснява с по – големия брой разглеждани административни дела и с 

пропорциалните такси по ЗУСЕСИФ. 

 

6.5. Материална обезпеченост 

 

6.5.1. Сграден фонд. 

 

По отношение на сградния фонд усилията ни на добър стопанин са 

насочени към опазването и поддържането му в пълната функционалност. 

Административен съд – Перник ползва модерни, функционални и удобни 
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помещения, напълно обезпечаващи нуждите му. На територията на съда 

функционират съвременни системи за контрол на достъпа и 

пожароизвестяване, видеонаблюдение и COT. Двете съдебни зали са 

оборудвани със системи за звукозапис на съдебните заседания, контролни 

монитори и монитори с информация за разглежданите в съдебните 

заседания дела.  

В края на месец ноември 2019 година бяхме уведомени от 

председателя на Комисия „Управление на собствеността“ в качеството му 

на координатор по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни 

връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното 

производство, включително и при трансгранично сътрудничество в 

правораздаването“, финансиран по Оперативна програма „Добро 

управление“, че Административен съд – Перник е сред един от двадесетте 

съда, които ще бъдат оборудвани със система за провеждане на 

видеоконференции по този проект. Системата за видеоконферентна връзка 

е инсталирана в съдебна зала № 9 и ще се ползва от всички съдебни органа 

в съдебен район Перник. 

През 2019 година продължиха усилията ни за трайно разрешаване на 

проблема със системата за отопление, вентилация и климатизация на 5-и и 

частично на 4-и етаж от Съдебната палата, с който се борим вече три 

години. Направен бе сериозен одит на ОВК системата от фирма 

„Енергоефект Консулт“ ЕООД, който бе представен на Комисия 

„Управление на собствеността“ при Пленума на ВСС, изпълнителите на 

ОВК системата и строителния надзор. На последваща среща се взе 

решение подизпълнителят да подмени компрометираните вътрешни тела, 

да отстрани всички констатирани проблеми и да настрои системата да 

функционира съгласно проектното задание. Това бе извършено в началото 

на текущата година и към момента сме в период на изпитание на ОВК 

системата относно ефекта от реализираните действия.  

 

6.5.2. Материални активи и техническа обезпеченост  

 

Административен съд – Перник е добре обезпечен с технически 

средства. Разполага с достатъчно на брой компютърна и копирна техника, 

която напълно задоволява нуждите на съдиите и съдебните служители. В 

края на 2019 година подновихме с две МФУ и три принтера копирната 

техника, с което завършихме започналото през 2018 година подновяване на 

старите, вече амортизирани и едностранно печатащи принтери. 

Проведената в края на годината и началото на 2019 година 

инвентаризация на активите не установи липси или излишъци. През 2019 

година е извършен преглед и обезценка на ДМА. 

 

6.5.3. Програмна обезпеченост  
 

За подпомагане работата на съдиите и съдебните служители в 
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Административен съд – Перник се използват следните програмни 

продукти:  1. Съдебна деловодно – информационна система САС „Съдебно 

деловодство“; 2. Правно – информационна система „Апис“, включваща 

модули с българското законодателство, европейското законодателство, 

съдебна практика, икономически и бизнес стандарти; 3. Централизирана 

счетоводна програма „Конто“; 4. Програма „Поликонт“ за работни заплати 

и граждански договори; 5. Програмен продукт на Висшия съдебен съвет за 

централизирано автоматично електронно разпределение на дела 

разработен от „Смарт системс 2010“ ЕООД.  

През месец октомври 2019 година в деловодната ни система, САС 

„Съдебно деловодство“, бе внедрен модул за реализиране на електронен 

обмен с Единния портал за електронно правосъдие, чрез който се 

трансферират данни за съдебни дела от САС към ЕПЕП. 

 

7. Комуникационна политика  

 

През 2019 година продължихме изпълнението заложените в Плана за 

действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 

2014 – 2020 година в Административен съд – Перник краткосрочни и 

дългосрочни цели за осигуряване на единна политика и стандарти за 

предоставяне на информация за дейността на съда, както следва: 

Проведохме Ден на отворени врати в Административен съд – Перник 

на 16.04.2019 година под лого „Открито за съдебната власт“, в който бе 

организирана информационна обиколка на службите на Административен 

съд – Перник и бе изнесена беседа „140 години Търновска Конституция“.  

Административен съд – Перник се включи и в проведения през месец 

октомври Ден на отворените врати в Съдебната палата град Перник – обща 

инициатива на всички съдебни институции, разположени в сградата. 

Заместник – председателят на съда Слава Георгиева бе член на комисията, 

която оцени, подадените за участие в конкурс за ученическо есе творби. 

Победителите бяха наградени в присъствието на всички административни 

ръководители. 

През 2019 година продължихме осъществяването на 

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016 – 2018 

година“ с партньор СУРИЧЕ „Д – р Петър Берон“ град Перник. Като 

лектори се включиха съдия Слава Георгиева и съдия Ивайло Иванов, които 

реализираха цикъл от лекции с акцент върху административното 

правосъдие и компетентност на административните съдилища; както и 

върху основни положения в законодателството, свързани със статута, 

правата и задълженията на учениците включително правата и 

задълженията им като граждани на Европейския съюз. Програмата 

стартира на през м. февруари и приключи през м. юни 2019 година. 

Участие в нея взеха 26 деветокласници. 
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Контактите с медиите се осъществяват основно чрез прессъобщения 

или през съдебния администратор.  

 

8. Стопанисване на Съдебна палата град Перник  

 

С Решение по протокол № 40 от заседанието на Пленума на Висшия 

съдебен съвет, проведено на 03.11.2016 година на Административния 

ръководител – председател на Административен съд – Перник е възложено 

стопанисването на предоставения за управление на Пленума на Висш 

съдебен съвет недвижим имот – Съдебна палата, находяща се в град 

Перник, ул. „Търговска“ № 37. 

В изпълнение на горецитираното решение през месец май 

отправихме искане за увеличаване бюджетната сметка на 

Административен съд – Перник по § 10 00 – „Текуща издръжка“ за 

закупуване и монтаж на климатична система тип „завеса“, предназначена 

за централен вход на Съдебна палата град Перник. Искането не бе 

удовлетворено, но в края на годината в следствие на прецизно 

изразходване на бюджетните средства и своевременно възстановяване на 

разходите за енергия, вода и абонаментни услуги, успяхме да отделим 

средства, с които закупихме и монтирахме климатични завеси над 

централния и служебен вход на сградата. Смятаме, че това е удачно 

решение, което възпрепятства топлинни загуби през зимния отоплителен 

сезон, а с намаляване на студеното въздушно течение направихме по – 

благоприятни работните условия на служителите от ОЗ Съдебна охрана – 

Перник. 

В края на годината успяхме да осъществим една наша стара идея, за 

която все не оставаха средства. Направихме ремонт на пространството под 

централното стълбище, което по време на дейностите по надстрояването на 

Съдебната палата вероятно е било предвидено за атриум, но оставено 

буквално като дупка. В момента то е оформено с цветя, като предстои 

поставянето на пано на богинята Темида, което ще се впише естетически в 

общия облик на вътрешността на сградата.  

Като стопани на Съдебна палата град Перник през цялата 2019 

година бяхме ангажирани с дейности по дребни ремонти по общите части, 

снабдяване с необходими материали за подмяна на дефектирало или 

неработещо осветление, ремонт на асансьорни уредби и др.  

През месец ноември организирахме извозването на отпадъчна 

метална и алуминиева дограма, останала след ремонтните дейности по 

подмяна на дограмата на четвърти етаж, стълбища и партер в края на 2018 

година и съхранявана в подземния етаж. Приходът от вторични суровини в 

размер на 2 736 лева бе преведен по сметка на Висш съдебен съвет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В обобщение на гореизложеното се налага извода, че постигнатите 

много добри резултати по качество и бързина на правораздаване през 

отчетния период се дължат на високата професионална подготовка, 

изрядната организация и отговорност при изпълнение на служебните 

задължения, както на съдиите, така и на всички служители от 

Административен съд –Перник. 

Отличните условия на труд на съдиите и съдебните служители им 

създават необходимото самочувствие и мотивация за работа, за бързо и 

качествено правораздаване, както и за реално и пълноценно осъществяване 

на правото на гражданите на ефективен достъп до правосъдие. 

Административен съд – Перник за поредна година защити 

достигнатото високо ниво на професионализъм, с което допринася за 

повишаване на общественото доверие към административното правосъдие 

и като цяло към съдебната система в Република България. 


