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Годишният отчетен доклад за дейността на Административен съд  

Бургас за 2017 г. е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 93, ал.1, т. 

13 от Закона за съдебната власт и в съответствие с изискванията за 

съставянето му, като са използвани статистическите данни от отчетите за 

дейността на Административен съд - Бургас през 2015, 2016 и 2017 г. в 

цифрово и процентно съотношение. 

В началото е разгледана кадровата обезпеченост за периода. 

Основната част на доклада е за правораздавателната работа, отчетена за 

административните дела, като в раздели са изложени данните относно 

постъпили, разгледани и свършени производства, обособени като дела 

първа инстанция и касационни дела. 

 
 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1. Съдии. 

В началото на отчетния период щатната численост на магистратите 

в Административен съд Бургас  е 16 щатни бройки и включва 

Административен ръководител-председател, Заместник на 

административния ръководител – заместник-председател – 1 щатна бройка 

и съдии – 14 щатни бройки. 

През 2017 г. от 16 щатни длъжности, девет месеца от годината 

реално бяха заети 16. Със заповед на председателя на Върховен 

административен съд № 1583 от 01.11.2016, считано от 07.11.2016 г. съдия 

Любомир Луканов бе командирован в Административен съд София-област. 

До прекратяване на командироването в съда правораздаваха 15 магистрати. 

Със заповед № 179 от 01.02.2017 г. на председателя на Върховен 

административен съд бе прекратено командироването на съдия Любомир 

Луканов, считано от 02.02.2017 г. Считано от 20.11.2017 г. съдия Любомир 
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Луканов със заповед № 2070 от 15.11.2017 г. на председателя на Върховен 

административен съд е командирован в Административен съд – Перник, 

като в Административен съд – Бургас отново останаха 15 магистрати. 

С решение по протокол № 15 от 11.04.2017 г., на основание чл. 169, 

ал.5 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 205, ал.1 от ПЗР на Закона 

за съдебната власт бе освободена като „съдия“ в Административен съд – 

Бургас, изпълняващ функции „административен ръководител-председател“ 

на Административен съд – Бургас съдия Таня Евтимова и бе назначена за 

„съдия“ в Окръжен съд – Бургас с акт за встъпване от 24.04.2017 г. 

Със заповед № 576 от 24.04.2017 на Председателя на Върховен 

административен съд бе назначен за изпълняващ функциите 

„административен ръководител-председател“ на Административен съд – 

Бургас съдия Панайот Генков. 

С решение по Протокол № 28  от 13.12.2016 г. на Съдийската 

колегия на Висш съдебен съвет бе обявена конкурсна процедура за избора 

на „Административен ръководител-председател“ на Административен съд 

– Бургас. Кандидати в конкурса бяха съдия Румен Йосифов, съдия Христо 

Христов и съдия Мариета Бушандрова. Конкурса се проведе на 28.02.2017 

г. Избор не бе направен, тъй като за съдия Йосифов имаше 6 гласа, за 

съдия Христо Христов – 4 гласа и 0 гласа за съдия Мариета Бушандрова.  

Нова конкурсна процедура бе обявена с решение по Протокол № 26 

от 20.06.2017 г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет. Кандидати 

бяха съдия Панайот Генков, съдия Веселин Енчев и съдия Христо Христов. 

По време на изслушването на провелия се на 12.12.2017 г. конкурс съдия 

Панайот Генков оттегли кандидатурата си, по отношение на него 

процедурата бе прекратена, за съдия Веселин Енчев имаше 4 гласа, а за 

съдия Христо Христов - 0 гласа. Избор отново не бе направен и съдия 

Панайот Генков продължи работа като изпълняващ функциите 
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„Административен ръководител-председател“ на Административен съд – 

Бургас. 

 С решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по 

протокол № 36 от 20.09.2017 г., на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт съдия Ванина Колева бе преместена в Административен 

съд – София-град, а на 02.10.2017 г. в Административен съд – Бургас на 

нейно място встъпи в длъжност съдия Марина Николова. 

Юридическият стаж на магистратите от Административен съд – 

Бургас по смисъла на ЗСВ към 31.12.2017 г. е както следва: 

- Панайот Генков -     36 години; 

- Христо Христов -     29 години и 7 месеца; 

- Галина Радикова –     26 години и 4 месеца;  

- Станимир Христов -    24 години  и  10 месеца; 

- Лилия Александрова –    21 години и 10 месеца; 

- Павлина Стойчева –    20 години и 9 месеца; 

- Станимира Друмева –    20 години и 6 месеца; 

 - Диана Ганева -    20 години и 1 месец; 

- Златина Бъчварова-Кънчева –   20 години и 8 месеца; 

- Румен Йосифов –     18 години и 8 месеца; 

- Даниела Драгнева –     18 години и 7 месеца; 

- Атанаска Атанасова –    17 години и 7 месеца; 

- Веселин Енчев –     17 години и 5 месеца; 

- Чавдар Димитров -    16 години; 

- Любомир Луканов –    14 години и 1 месец; 

- Марина Николова -    12 години и 3 месеца. 

 

През 2017 г. бяха повишени в ранг «съдия във ВКС/ВАС»  съдия 

Румен Йосифов, съдия Любомир Луканов и съдия Атанаска Атанасова.  
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2. Служители. 

За 2017 г. общата щатна численост на съдебните служители на 

Административен съд Бургас е 36,5.  

През месец януари след спечелен конкурс бяха назначени двама 

съдебни служители на длъжностите „съдебен деловодител“ – Ренета 

Шурелова, „ съдебен секретар“ – Гергана Славова и „призовкар“ – 

Красимира Димова. 

През отчетния период бе прекратено трудовото правоотношение 

със съдебен служител на длъжност „шофьор“- Георги Жеков и бе назначен 

Живко Жечев на длъжността „шофьор“. 

Към 31 декември 2017 г. в Административен съд Бургас са заети 

36,5 щатни бройки за съдебни служители на следните длъжности: „съдебен 

администратор”, „главен счетоводител”, „н-к служба „Деловодство”, 

„системен администратор”,  „Връзки с обществеността“ – 0,5 щ.бр., 

„съдебни деловодители” – 9 щ.бр., „съдебни секретари” – 8 щ.бр., 

„касиер”, „съдебен статистик”, „съдебен архивар”, „призовкари” – 3 щ. бр., 

„шофьор”, „куриер“, „чистач” и „съдебни помощници” – 7 щ.бр. Със 

заповед № РД-16-129 от 30.03.2017 г. на и.ф. председателя на съда на 

съдебен помощник Константин Григоров бе разрешено ползването на 

платен отпуск по чл. 169, ал. 4  от Кодекса на труда в размер на шест 

месеца за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна 

степен „доктор“. 

Към 31.12.2017 г. съотношението между магистратите и съдебните 

служители според щатната обезпеченост на съда (17 магистрати и 36,5 

съдебни служители) е 1 : 2,14, а според действителната заетост щатна 

численост (16 магистрати и 36,5 съдебни служители) е 1 : 2,28, което е под 

средното за страната за административните съдилища – за 2016 г. – 3,10, а 

за първото полугодие на 2017 г. – 3,07. 
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Това съотношение е твърде несправедливо за Административен съд – 

Бургас и следва да бъдат отпуснати още щатни бройки за съдебни 

служители. С писмо изх. № РД-08-459 от 16.10.2017 г. до Комисия 

„Съдебна администрация“ и писмо № РД-08-460 от 16.10.2017 г. до 

Съдийска колегия на Висш съдебен съвет от изпълняващ функциите 

„Административен ръководител-председател“ на Административен съд – 

Бургас съдия Панайот Генков бе отправено искане за отпускане на 2 (две) 

щатни бройки за съдебен помощник, 3 (три) щатни бройки за съдебен 

деловодител и 3 (три) щатни бройки за съдебен секретар. 

Продължи се въведената в предходни периоди практика  

Административен съд – Бургас да осъществява дейността си на принципа 

на взаимозаменяемост и съвместяване на дейности.  Спазвайки  принципа 

за екипност, всеки съдия работи с определен съдебен помощник, съдебен 

деловодител и съдебен секретар. 

През месец ноември 2017 година 33 съдебни служители са 

атестирани и са получили оценка „отличен„.  Един съдебен служител е 

повишен в ранг. 

През периода на съдебната ваканция за ефективно изпълнение на 

служебните задължения, съдебните служители в Административен съд – 

Бургас са ползвали платен годишен отпуск, съобразен с нормално 

протичане на работния процес .  

 

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 Повишаването на квалификацията на магистратите и съдебните 

служители е организирано чрез участие в обучения, по линия на 

Националния институт на правосъдието, в обучения по проекти на Висш 

съдебен съвет и Националния институт на правосъдието, в обучения от 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и в регионални 

семинари. 
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1. Участие на съдии и съдебни служители в обучения, 

организирани от Националния институт на правосъдието 

В обучения, организирани от Националния институт на 

правосъдието, включително и в дистанционна форма на обучения, както и 

обучения по проекти на Националния институт на правосъдието са 

участвали 11 магистрати и 8 съдебни служители по следните теми:   

 „Административно право от задължителна текуща квалификация 

на административни съдии при повишаването им в длъжност“ – 16-

20.01.2017 г. и от 06-10.03.2017 г. проведено в гр. София, два модула, 

участвала съдия Диана Ганева. 

 „Прилагането на принципа за пропорционалност по чл. 6 от АПК в 

светлината на практиката на ЕСПЧ“ – 03.04.04.2017г., проведено в гр. 

София, участвали съдия Даниела Драгнева, съдия Ванина Колева. 

 Работна среща за обсъждане на предложения за промяна 

подсъдността на спорове разглеждани от административните съдилища 

и Върховен административен съд, организирана от председателя на 

Върховен административен съд – 05.04.2017 г., проведена в гр. София, 

участвала заместник-председателя на Административен съд – Бургас, 

съдия Станимира Друмева; 

   „Проблеми при прилагането на Закона за управление на 

средствата от европейските структурни инвестиционни фондове“ – 11-

12.05.2017 г., регионално обучение организирано от Административен съд 

– Добрич участвали съдия Галина Радикова, съдия Лилия Александрова, 

съдия Веселин Енчев, съдия Златина Бъчварова, съдия Чавдар Димитров, 

съдия Даниела Драгнева. 
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 „Интеграцията на бежанците в приемащите общества“ – 

05.06.2017 г., проведено в гр. Варна, практическо обучение и дискусионен 

форум, участвал съдия Любомир Луканов. 

 „Държавните помощи и националният“ – 14-16.06.2017 г., 

проведено в гр. Правец, по проект „CONSTANT“ – Обучение за 

национални съдии в областта на конкурентното право и държавните 

помощи“, участвал съдия Панайот Генков; 

 „Актуални проблеми по прилагането на ЗОДОВ. Тълкувателна 

практика на ВАС. Изменение в ЗИНЗС и превантивни компенсаторни 

средства за защита от нарушения на правата по чл. 3 от ЕКПЧ“- 06-

07.2017 г., регионално обучение организирано от Административен съд – 

Бургас – участвали и.ф. председател съдия Панайот Генков, съдия 

Станимира Друмева, съдия Станимир Христов, съдия Румен Йосифов, 

съдия Златина Бъчварова, съдия Диана Ганева, съдия Чавдар Димитров, 

съдия Атанаска Атанасова, съдия Христо Христов  и  съдебните 

помощници Диана Христова, Кристина Янкулова, Йоана Лукова, Мария 

Славова, Анета Динева и Петя Колева. 

 „Правосъдие, медийни послания, регулация“ – 13.09.2017 г., 

регионално обучение организирано от Окръжен съд – Бургас, участвал 

съдия Панайот Генков; 

 Правомощия на съда при нищожност или отмяна на 

административния акт“ – 02-03.11.2017 г., регионално обучение 

организирано от Административен съд – Сливен, участвали съдия Панайот 

Генков, съдия Чавдар Димитров, съдия Диана Ганева, съдия Марина 

Николова, съдия Христо Христов. 

 „Формиране на данъчната основа по чл. 122, ал. 2 от ДОПК (във 

връзка с възприетия нов подход в съпоставката на имущественото 

състояние на физическите лица, при който се съобразяват началните и 
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крайните салда по банковите сметки) адм.дело № 3902/2017 г. на ВАС, 

VIII-мо отделение). Приложение на ГПК в производствата по АПК и 

ДОПК. Съотнасяне на правилата за допустимост на гласните 

доказателствени средства по ГПК, спрямо чл. 57, вр. с чл. 158 от ДОПК“- 

29.09.2017 г., регионално обучение организирано от Административен съд 

– Варна, участвали съдия Веселин Енчев, съдия Лилия Александрова и 

съдия Даниела Драгнева; 

 „Принудителни административни мерки, които се налагат от 

Общинските органи – компетенции на органите, форма на ПАМ и защита 

срещу незаконосъобразни ПАМ“ - 30.11 – 01.12.2017 г.  – регионално 

обучение организирано от Административен съд – Ямбол, участвали съдия 

Панайот Генков, съдия Чавдар Димитров, съдия Христо Христов. 

  „Промените в ЗИНЗС, публикувани в ДВ, бр.13 от 07.02.2017 г., в 

контекста на чл.3 от ЕКПЧ. Анализ на разпоредбите и проблемите при 

прилагането му“- 08.12.2017 г., проведено в гр. Бургас - участвал съдия 

Чавдар Димитров като лектор, съдия Станимира Друмева, съдия Станимир 

Христов, съдия Румен Йосифов, Диана Калоянова – съдебен помощник, 

Анета Динева – съдебен помощник, Мария Славова – съдебен помощник и 

Йоана Лукова – съдебен помощник. 

  „Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ“, 

дистанционно обучение, участвала съдия Даниела Драгнева и съдебен 

помощник Диана Калоянова. 

 „Искови производства по АПК“, дистанционно обучение участвали 

съдия Златина Бъчварова, съдия Румен Йосифов, съдия Павлина Стойчева, 

съдия Даниела Драгнева и съдебен помощник Диана Калоянова; 

 „Административен договор и административно правосъдие“, 

дистанционно обучение участвали съдия Златина Бъчварова, съдия Румен 

Йосифов и съдебен помощник Диана Калоянова; 
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 „Медицинско право в правораздаването“, дистанционно обучение 

участвали съдия Златина Бъчварова, съдия Румен Йосифов и съдебен 

помощник Диана Калоянова; 

 „Защита на потребителите – административноправни аспекти“ 

дистанционно обучение, неприсъствена форма – участвал съдия Румен 

Йосифов и съдебен помощник Диана Калоянова; 

 „Съдебна практика по ЗУСЕСИФ“,  дистанционно обучение 

участвали съдия Златина Бъчварова, съдия Румен Йосифов и съдебен 

помощник Диана Калоянова. 

 В дистанционна форма на обучение съдебен помощник Диана 

Калоянова е участвала в обучения на НИП на следните теми: 

 „Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижими 

имоти и кадастралното им заснемане“; 

 „Правни проблеми в областта на енергетиката“; 

 „Конфликт на интереси – административно правни аспекти“; 

 „Управление на съдебната администрация“; 

 „Особености на делбеното производство“; 

  „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес – 

особености при събиране и преценка на доказателствата в 

първоинстанционното и въззивното производтво“. 

 „Процесуални нарушения в наказателното право“, дистанционно 

обучение, участвала Кристина Янкулова, съдебен помощник. 

 „Мерки за процесуална принуда“, дистанционно обучение, участвали 

Диана Калоянова и Кристина Янкулова – съдебни помощници; 

 През месец септември 2017 г.  участие в семинар на тема „Работа в 

служба „Архив“ взе Галина Дразова – съдебен архивар.  

 В „Начално обучение на съдебни служители“ взеха участие Биляна 

Чакърова – съдебен секретар, Гергана Славова – съдебен секретар, Мария 
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Георгиева – съдебен деловодител и Ренета Шурелова – съдебен 

деловодител. 

 

 2. Участие на магистрати в обучения и работни срещи, 

организирани от Висш съдебен съвет. 

 

 Участие в работна среща във Висш съдебен съвет на фокус-

групата по административни дела за валидиране на осреднените 

стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и 

тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите 

– участвала съдия Лилия Александрова. 

 

 

 3. Други обучения  - Европейска мрежа за съдебно обучение 

(ЕМСО) 

През 2017 г. съдии от Административен съд - Бургас  преминаха 

обучения по следните теми: 

 „Обучение на обучители по приложението на чл. 3 от ЕСПЧ“ – 27-

29.03.2017 г., участвал съдия Чавдар Димитров. 

  „Съдебният процес и европейското право за управление на водите“ 

– 05-07.04.2017 г. организиран от Европейската правна академия, 

гр.Варшава, Полша, участвал съдия Румен Йосифов. 

 

 

ІІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 Разпределението на делата в Административен съд – Бургас до 

03.05.2017 г. се извършва от председателя на съда, а със заповед № РД-12-

176 от 03.05.2017 г. на и.ф. председател на съда, разпределението на делата 
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се извършва от заместник-председателя на Административен съд Бургас 

съдия Станимира Друмева. Определянето на съдия-докладчика се 

извършва чрез предоставена от Висш съдебен съвет уеб базирана система 

за случайно разпределение на делата съобразно поредността на 

постъпването им.  

 

След решение на общото събрание на съдиите от 09.12.2016г., през 

2017 г. делата се разпределят в тринадесет групи:  

ПЪРВА група „Ревизионни актове и митнически актове“: 

1. ЗДДС (ревизионни актове, актове за прихващане и 

възстановяване); 

2. Закон за митниците; 

3. Закон за корпоративното подоходно облагане; 

4. Закон за данъка върху доходите на физическите лица, 

ЗОДФЛ (отменен), ревизионни акто за ЗОВ, Закон за 

управление на средствата от европейските структури и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ); 

27. Закон за марките и географските означения, Закон за 

патентите, Закон за промишления дизайн.  
 

ВТОРА група „ЗОДОВ и ПУП“: 

20. ЗОДОВ; 

          37. ЗУТ-ПУП, Закон за устройство и застрояване на Столична 

община, КПИИ. 
 

ТРЕТА група „Здравно осигуряване, земеделие, нормативни 

актове“: 

  11. Закон за здравното осигуряване (включително разноски за 

лечение); 

 19. Изборен кодекс; 

 22. Закон за подпомагане на земеделските производители; 

 26. Закон за предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси, Закон за защита от дискриминация, Закон за защита на личните 

данни; 

 31. Закон за подземните богатства, Закон за защитените 

територии, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на 
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околната среда, Закон за културното наследство, Закон за биологичното 

разнообразие, Закон за управление на отпадъците, Закон за енергетиката; 

 39. Подзаконови нормативни актове, Закон за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление – тричленни 

състави. 
 

 ЧЕТВЪРТА група „Местни данъци, кадастър, разрешение за 

строеж, конкурси“: 

5. Закон за местните данъци и такси; 

12. Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК е други); 

                   35. Закон за държавната собственост – конкурси, Закон за 

общинската собственост – конкурси, търгове и конкурси по други закони; 

           38. Закон за кадастъра и имотния регистър, ЗУТ – разрешения 

за строеж.  
  

ПЕТА група „Държавни служители, бежанци“: 

13. Закон за убежището и бежанците; 

         16. Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ, Закон за 

МВР, Закон за държавния служител, Закон за съдебната власт, Закон за 

достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби 

на БНА, Закон за защита на класифицираната информация, Закон за 

ДАНС; 

         17. Закон за висшето образование, Закон за развитието на 

академичния състав в РБ. 
 

ШЕСТА група „КСО и други“: 

          9. Кодекс за социално осигуряване; 

        10. Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за 

социално подпомагане, Закон за семейни помощи за деца, Закон за закрила 

на детето; 

        15. Закон за чужденците в РБ, Закон за влизането, 

пребиваването и напускането на РБ на гражданите на ЕС и техните 

семейства; 

        25. Искови административни дела – чл.256-257АПК, чл.128, 

ал.1, т.7 АПК, чл.128, ал.2 АПК, чл.292 АПК, обезщетения на държавни 

служители; 
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        28. Закон за държавните резерви и военновременните запаси, 

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 

Закон за защита на потребителите, Закон за обезщетяване на собственици 

на одържавени имоти, Закон за защита на конкуренцията, Закон за 

обществените поръчки; 

        29. Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия 

на труд, Закон за камарата на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране, Закон за лова и опазване на дивеча, Закон 

за физическото възпитание и спорта, Закон за туризма. 
 

 СЕДМА група „Други по ДОПК и ЗАДС“: 

                   6. Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за 

възстановяване на надвнесен акциз върху употребявани автомобили;  

           7.  ДОПК (всичко друго извън посочените по-горе ревизионни 

актове, АПВ, и посочените в група 8 чл.75 и чл.121 ДОПК); 

                  49. ДОПК – други частни административни, чл.127ж от ДОПК. 
 

  ОСМА група „ПАМ, ЗМСМА, наеми и други“: 

        30. Закон за автомобилните превози, Закон за водите, Закон за 

измерванията, Закон за пътищата, Закон за рибарството и аквакултурите, 

Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за лекарствените 

продукти в хуманната медицина – всички лицензи, регистрации и 

разрешителни, ПАМ по всички закони, както и всички други дела, които 

не са посочени изрично в други групи; 

       32. Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, Закон за администрацията и други, които не могат да 

бъдат квалифицирани; 

       33. Закон за държавната собственост – наеми, Закон за 

общинската собственост – наеми и други спорове по ЗДС и ЗОС, различни 

от отчуждавания и конкурси;  

       41. В частта „първоинстанционни по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ“, без 

други касационни (ЗСПЗЗ).  

  

   ДЕВЕТА група наименование „Процес относно процеса, ЗДвП, 

боеприпаси“, без изпълнението по чл.294-298 АПК и чл.304 АПК: 

       14.Закон за българските лични документи, Закон за гражданската 

регистрация (без принудителни административни мерки); 
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                18. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия, Закон за движение по пътищата, Закон за 

частната охранителна дейност, ЗИНЗС (без принудителни 

административни мерки); 

                 21. Закон за достъп до обществена информация; 

                 23. В частта „чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, 

чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.272, ал.2 АПК и други производства, 

касаещи процес относно процеса“, без изпълнението по чл.294-298 АПК и 

чл.304 АПК. 

           

 ДЕСЕТА група „Незаконно строителство и отчуждавания“: 

 34. Закон за държавната собственост – отчуждавания, Закон за 

общинската собственост – отчуждавания; 

 36. Закон за устройство на територията – незаконно 

строителство; всички други извън посочените в групи 37 и 38. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА група „Бързи“: 

 8. чл.75 ДОПК и чл.121 ДОПК; 

 23. В частта „294-298 АПК“; 

24. Частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК; чл.166, 

чл.250 АПК; чл.297, ал.4 АПК; 

 40. чл.304 АПК. 

 

ДВАНАДЕСЕТА група „КАТ и частни“: 

 42. ЗАНН: КАТ; 

 47. Частни КАНД и КАД. 

 

ТРИНАДЕСЕТА група „Други касационни“: 

         43. ЗАНН: КФН, НЗОК, МЗ; 

 44. ЗАНН: НАП, АДФИ, Агенция „Митници“, ДНСК; 

 45. ЗАНН: КРС, СЕМ, КХ, КЗП, ДАДРВВЗ, 

КСДискриминация, ДАНС, Патентно ведомство, ДАЯР, ДАМТН, КСЛД, 

Агенция за закрила на детето, Министерство на културата, КЕВР; 

 46. ЗАНН: ДИТ, ДКСБТ, ИААА, БАБХ, МВР, Общини, ИАРА, 

МОСВ, Сметна палата, РИОСВ, РДГ, Здравна инспекция и други КАНД, 

които не са изрично посочени в други групи; 

     48. Възобновяване на КАНД; 
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 41. В частта „Други касационни (ЗСПЗЗ)“.  

 

1. Дела за разглеждане 

 През 2017 г. общият брой на делата за разглеждане в съда е 4205, от 

които първоинстанционни 2709 и касационни 1496 броя дела. 

 За 2016 г. общият брой на делата за разглеждане е бил 3525 при  3661 

броя дела за 2015 г.   

 Анализът на данните сочи, че през 2017 година броя на делата за 

разглеждане се е увеличил спрямо 2016 г. с 680 дела или 19.30%, а спрямо 

2015 г. със 544 броя или 14.86%. 

 1.1. Висящи дела в началото на отчетния период 

 В началото на отчетния период броят на останалите несвършени дела  

е 676, от които 462 първоинстанционни и 214 касационни дела.  В 

сравнение с предходната 2016 г. броят на несвършените дела е намалял с 

269 бр. дела или 28.47% , а спрямо 2015 г. е намалял с 404 дела или 

37.40%. 

 1.2. Новообразувани дела 

 Новообразуваните дела през 2017 г. са 3529. От тях 2247 

първоинстанционни дела и 1282 касационни дела. 

 

 За 2016 г. новообразуваните са били 2580 броя дела, от които 1418 

първоинстанционни и 1162 бр. касационни дела. 

 За 2015 г. новообразуваните дела са били 2581, от които 

първоинстанционни  1528 и касационни 1053.    

   Сравнителният анализ на данните от трите отчетни периода показва, 

че броят на новообразуваните дела за 2017 г. се е увеличил спрямо 2016 г. 

с 949 броя или с около 36,78 % и с 948 броя или с 36,73 % спрямо 2015 г.  

От приложената по-долу графика е видно, че    
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 Увеличен броят на новообразуваните дела за 2017 г. в 

категориите: частни административни дела, подзаконови нормативни 

актове, ЗСПЗЗ и др., КСО и ЗСП, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм., искове по АПК, 

други административни дела и общо касационни дела; 

 Запазен е броят на новообразуваните дела в категория ДОПК и 

ЗМ 

 През отчетния период бяха образувани общо 218 броя частни 

административни дела против разпореждане за предварително изпълнение 

на заповеди за налагане на принудителни административни мерки 

издадени от директора на Дирекция «Контрол» при ТД на НАП Бургас.   

 Това увеличение дава основание на ръководството на съда с писма с 

изх. № РД-08-460 и 461 от 16.10.2017 г. да отправи искане до Съдийската 

колегия на Висш съдебен съвет и до Комисия по атестирането и 

конкурсите за отпускане на 5 (пет) щатни бройки за магистрати и искане за 

отпускане на щатни бройки за съдебни служители.  
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 Новопостъпилите дела за 2017 г. са разпределени по съдии, както 

следва: 

- Атанаска Атанасова  - 233 бр. 

- Ванина Колева -  147 бр. 

- Веселин Енчев - 238 бр. 

- Галина Радикова - 229 бр. 

- Даниела Драгнева - 242 бр. 

- Диана Ганева - 227 бр. 

- Златина Бъчварова - 226 бр. 

- Лилия Александрова - 228 бр. 

- Любомир Луканов -  147 бр. 

- Марина Николова - 111 бр. 

- Павлина Стойчева - 234 бр. 

- Панайот Генков - 111 бр. 

- Румен Йосифов - 247 бр. 

- Станимир Христов - 261 бр. 

- Станимира Друмева - 139 бр. 

- Таня Евтимова - 24 бр. 

- Христо Христов - 247 бр. 

- Чавдар Димитров -  238 бр. 
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 2. Свършени дела 

 През 2017 г. свършените дела в Административен съд – Бургас са 

общо 3364 при 2867 за 2016 г. и 2739 за 2014 г.  

 Броят на свършените дела през 2017 г. се е увеличил с около 17,34 % 

(497 броя) спрямо 2016 г. и  се е увеличил с 22,82 % (625 броя) спрямо 

2015г.  

 

 Средномесечно свършените дела през 2017 г. са 280, при 239 дела за 

2016 г. и 228 броя дела за 2015 г. 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 

   тел.: 056/806 061, факс: 056/806 061    

Средномесечно свършени дела за периода 2015 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свършени първоинстанционни дела 

От общо свършените дела за 2017 г. първоинстанционните са 2058 броя, от 

които:  

- 80 броя по жалби срещу подзаконови нормативни актове; 

- 0 броя Изборен кодекс; 

- 362 броя са дела по ДОПК и ЗМ;  

- 248 броя са по ЗУТ и ЗКИР;  

- 14 броя по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ...;  

- 77 броя по КСО и ЗСП;  

- 173 броя по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ;  

- 58 броя по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, и ЗАдм;  

- 1 брой по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, Лицензи; 

- 188 броя  искове по АПК; 

- 7 броя дела по чл. 304 АПК; 

- 381 броя други административни дела; 

- 469 броя  частни административни дела. 
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Свършени първоинстанционни дела за 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Свършени касационни дела 

 През отчетния период свършените касационни дела в 

Административен съд – Бургас са общо 1306, от които 1285 броя НАХД и 

21 броя други касационни дела.  

 За 2016 г. касационните дела са били 1160, от които 1148 броя НАХД 

и 12 броя други касационни дела при 1134 броя касационни дела за 2015 г., 

от които 1119 броя НАХД и 15 броя други касационни дела. 

 Свършените касационни дела през 2017 г. са с 190 броя или в 

процентно съотношение 12.59% повече спрямо 2016 г. и с 172 броя по-

повече спрямо 2015 г. или с 15.17%. 
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Свършените касационни дела за периода 2015 - 2017 

 

 

 

 

 2.1. Решени дела по същество  

 Общият брой на решените дела с акт по същество за 2017 година е 

2777, като за 2016 г. броят е бил 2412, а за 2015 г. - 2252.  

 В процентно съотношение решените по същество дела са увеличени  

с около 15,13 % спрямо 2016 г. и с 23,31 % спрямо 2015 г. 
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Решени дела по същество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 През отчетния период броят на решените по същество е 82,55 % от 

общо свършените дела.  

 От общо решените по същество 2777 дела за 2017 г., уважените 

изцяло жалби са 1116 броя, уважените частично - 216 броя, отхвърлените - 

1437 броя, 8 акта са обявени за нищожни.  

 През предходния годишен отчетен период, решените по същество 

дела са били 2412, уважените изцяло жалби  797 броя, уважените частично 

- 261 броя, отхвърлените - 1349 броя, 5 акта са били обявени за нищожни. 

 За 2015 г. решените по същество дела са били 2522,  като от тях 

изцяло уважени жалби 779 броя, уважените частично - 145 броя, а 

отхвърлените – 1305 броя и 23 оспорени акта са били обявени за нищожни.  
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 2.2. Прекратени дела  

 През 2017 г. прекратените дела са 587 броя, от които 552 

първоинстанционни и 35 касационни дела. 

 Най-голям е броят на прекратените дела други административни 

дела –156 броя; следват дела по ЗУТ  и ЗКИР – 85 броя дела; искове по 

АПК – 75 броя; по ДОПК и ЗМ – 71 броя; ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 42  

броя; общо касационни дела – 35 броя; ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм – 37 

броя;. 

 Общият брой на прекратените съдебни производства поради наличие 

на някое от основанията на чл. 159 от АПК е 198.  

 Най-малък е броят на прекратените по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, 

ЗВСВНОИ  и по ЗТСУ – 13 броя дела, КСО и ЗСП – 15, дела по чл. 304 от 

АПК – 3 броя.  

 Прекратените дела през 2016 г. са 455 броя, от които 432 

първоинстанционни и 23 касационни дела, а през 2015 година 

прекратените дела са били 487, от които 453 първоинстанционни и 34 

касационни дела.  

 

 2.3.Свършени в срок дела 

 2.3.1. Свършени дела в срок до 1 месец 

 За 2017 година свършените дела в срок до 1 месец - от датата на 

разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 936 броя или 27,82 % от общия брой 

на свършените дела за отчетния период.  

 За 2016 г. свършените в срок до 1 месец дела са били 560 броя, които 

са 19,53% от общия им брой.   

 За 2015 г. свършените в едномесечен срок дела са били 529  или 

19,31 %. Сравнителният анализ на трите отчетни периода показва, че броят 
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на свършените дела в срок до 1 месец през 2017 г. е нараснал с 8,29 % 

спрямо 2016 г. и с 8,51 % спрямо 2015 г. 

 

2.3.2. Свършени дела в срок от 1 до 3 месеца 

 Свършените дела за 2017 г. в срок от 1 до 3 месеца - от датата на 

разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 1544 броя или 45,89 % от общия брой 

на свършените дела за отчетния период.  

 За 2016 г. - 1241 броя или 43,28 % от общия им брой, а за 2015 г. 

свършените в срок от 1 до 3 месеца дела са били  1103 или 40,27%,  

 Сравнявайки данните от трите отчетни периода, може да се обобщи, 

че броят на свършените дела в срок от 1 до 3 месеца за 2017 г. е нараснал 

спрямо 2016 г. със 2,61 %, а спрямо 2015 г. с 5,62%, което е отличен 

показател за работата на съда. 

 

 2.3.3. Свършени дела в срок над 3 месеца 

 Свършените дела за 2017 г. в срок над 3 месеца, начиная от датата на 

разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 884 броя или 26,28 % от общия брой 

на свършените дела за отчетния период.  

 За 2016 г. - 1066 бр., които са били 37,18 % от общия им брой, а за 

2015 г. свършените в срок над 3 месеца дела са  били 1107 или 40,42% от 

общия брой на свършените дела. 

 Анализът на данните от трите отчетни периода показва, че броят на 

свършените дела в срок над 3 месеца за 2017 г. е намалял спрямо 2016 г. с 

10,90 %, а спрямо 2015 г. е намалял с 14,14%.  Тези данни говорят за 

много добре свършена организационна работа от страна всички съдии 

и съдебни служители. 
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 2.4. Срок на изготвяне на съдебните актове 

 През 2017 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок след 

обявяване на делото за решаване са 3311 броя, което представлява 98,42 % 

от всички съдебни актове – 3364, което говори за едно изключително 

бързо правораздаване от страна на съдиите на Административен съд – 

Бургас. 

 За 2016 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок след 

обявяване на делото за решаване са 2771 броя, което представлява 96,65 % 

от всички съдебни актове – 2867. 

 За 2015 г. изготвените в едномесечен срок съдебни актове са  2499 

броя от общо 2739 изготвени съдебни акта или 91,24 %. 

 През отчетния период постановените съдебни актове в срок от 1 до 3 

месеца след обявяване на делото за решаване са 53 или 1,58 % от общия 

брой свършени дела. Няма изготвени съдебни актове в срок над 3 месеца.  

 През предходните отчетни периоди постановените съдебни актове в 

срок от 1 до 3 месеца са 96 за 2016 г. и 239 броя за 2015 г. Няма 

постановените съдебни актове над 3 месеца за 2016 г. , за 2015 г. е само 1 

съдебен акт. 

 Анализът на тези цифри налага извода, че през отчетната 2017 г. 

въпреки увеличаващата се натовареност на съда в сравнение с 

предходните години, качеството на правораздаване е на високо ниво. 

Наблюдава се трайна тенденция към запазване срочността в 

изготвянето на съдебните актове. Това е показателно, че магистратите 

изпълняват служебните си задължения мотивирано, професионално и 

отговорно. 
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Постановени съдебни актове в едномесечен срок за периода 

2015 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Несвършени дела в края на периода  

 Броят на несвършените дела в края на отчетния период е 841, от 

които: 651 броя първоинстанционни и 190 броя касационни. 

 Най-голям е броят на несвършените касационни дела – 190, следвани 

от други административни дела – 190 броя, дела по ЗУТ и ЗКИР – 129 броя 

и по ДОПК и ЗМ – 121 дела. 

 

 3.1. Основни причини за несвършени в тримесечен срок дела:      

 Това са делата с фактическа и правна сложност; 

 Дела по ДОПК и ЗМ, които не приключват в едно съдебно 

заседание; 

 Броят на останалите несвършени дела (395) от общо 

образуваните (578) дела през месец ноември и месец 
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декември, който представлява около 47 % от висящите дела в 

края на отчетния период;  

 Нередовност на жалбата или исковата молба, което налага 

оставянето им без движение до отстраняване на 

нередовностите по тях; 

 Неокомплектовани в цялост преписки от различни 

институции. 

 Ръководството на Административен съд – Бургас си е поставило за 

цел да отстрани причините за не приключване на делата в тримесечен 

срок,  като осъществява регулярни срещи с административните органи в 

област Бургас за обсъждане на проблемите, за изясняване причините за 

забавяне и неизпълнение на дадените от съда указания в срок, за 

несвоевременно представяне на доказателствата по преписките. През 2018 

г. изпълняващ функциите председател на съда съдия Панайот Генков 

продължава дейността си в тази насока. 

 

4. Обжалвани и протестирани дела 

 От общо постановените 3364 съдебни акта през 2017 г., обжалваните 

пред Върховен административен съд съдебни дела са 911 броя. През 2016 

г. общият брой на обжалваните дела е бил 836, а за 2015 г. общият брой на 

обжалваните дела е бил 810.  

 Сравнявайки данните за трите отчетни периода, през 2017 г. броят на 

обжалваните дела е увеличен спрямо 2016 г. с около 9 %, а спрямо 2015 г. с 

12,47 % . 

 През отчетния период най-голям е броят на касационните жалби  по 

дела по ДОПК и ЗМ - 195; частни административни дела – 145 броя; ЗУТ и 

ЗКИР – 135; по други административни дела – 125.  
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 4.1. Обжалвани и протестирани решения 

 Броят на обжалваните и протестирани решения през 2017 г. е 625.  За 

2016 г. са  646, а за 2015 г. броят на изпратените касационни жалби е 594. 

 

 

 4.2. Обжалвани и протестирани определения 

 Броят на обжалваните и протестирани определения през 2017 г. е 

1240. За 2016 г. са 190, а за 2015 г. броят на изпратените касационни 

частни жалби е 212.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела 

  През 2017 г. върнатите с резултат от Върховен административен съд 

обжалвани и протестирани съдебни дела са 865. През 2016 г. са 659, като 

през 2015 г. техният брой е бил 553.  

 Общият брой на потвърдените от Върховен административен съд 

съдебни актове за  2017 г. е 651, за 2016 г. е 454, при 410 за 2015 г.  
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 За 2017 г. потвърдените съдебни актове са 75,26 %, за 2016 г. 

процента е 68,89, а за 2015 г. – 74,14 %, което показва възходяща 

тенденция в броя на потвърдените съдебни актове и за една задълбочена 

работа по решаване на делата. 

 

 5.1. Резултати от върнати обжалвани и протестирани решения 

 През отчетния период с резултат от Върховен административен съд 

са върнати 625 решения. От тях са потвърдени 460 броя, 108 решения са 

отменени изцяло и 57 решения са отменени частично. 

 През 2017 г. 73,06 % от съдебните решения, постановени от 

Административен съд – Бургас са потвърдени от Върховен 

административен съд, което е показател за високото качество на 

постановените съдебни актове от магистратите в Административен съд – 

Бургас.  

 С най-много потвърдени решения за 2017 г. са съдия Ванина Колева 

– 48 бр., съдия Чавдар Димитров – 42 бр., съдия Любомир Луканов – 40 

бр.,  с най-малко потвърдени актове през отчетния период са съдия Лилия 

Александрова, съдия Павлина Стойчева и съдия Христо Христов. 

 Най-много отменени съдебни решения имат съдиите Атанаска 

Атанасова – 19, Веселин Енчев – 17 и Павлина Стойчева – 13, най-малко 

отменени съдебни актове имат съдиите Чавдар Димитров – 7, Ванина 

Колева – 7 и Станимир Христов – 7. 

 

  Изложените до тук фактически данни са онагледени в табличен вид, 

както следва: 
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5.2. Резултати от върнати обжалвани и протестирани определения 

 През 2017 г., върнатите от Върховен административен съд  

определения на Административен съд – Бургас са общо 240, като 191 са 

потвърдени, изцяло отменени – 49 и няма частично отменени определения. 

 През 2017 г. по 191 дела или около 80 % от обжалваните 

определения на Административен съд - Бургас са потвърдени,  което 

отново е доказателство за високото качество на правораздаване от 

магистратите в съда. 

 С най-много потвърдени определения през 2017 г. е съдия Ванина 

Колева – 22 бр., съдия Чавдар Димитров – 18 бр. и съдиите Галина 

Радикова и Румен Йосифов с по 16 бр. 

 Най- много отменени определения за периода имат съдия Станимир 

Христов – 16 бр., съдия Любомир Луканов – 8 бр., съдия Ванина Колева – 

7 бр. 

 Резултатите от съдебния контрол върху определенията са отразени в 

таблична форма по следния начин:    

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 Ат. Атанасова 17 37 57 13 26 38 3 5 12 1 6 7

2 В. Колева 2 29 55 2 22 48 2 5 5 2

3 В. Енчев 45 58 58 30 36 41 11 16 11 4 6 6

4 Г. Радикова 46 46 48 28 31 38 16 9 8 2 6 2

5 Д. Драгнева 26 45 47 18 27 33 7 9 7 1 9 7

6 Д. Ганева 0 0 6 3 2 1

7 Зл. Бъчварова 37 59 40 19 39 26 16 13 9 2 7 5

8 Л. Александрова 40 38 42 29 19 22 7 11 9 4 8 11

9 Л. Луканов 25 33 47 16 21 40 5 6 5 4 6 2

10 М. Николова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 П. Стойчева 41 43 35 27 34 22 10 6 10 4 3 3

12 П. Генков 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

13 Р. Йосифов 33 49 35 21 26 27 8 12 6 4 11 2

14 Ст. Христов 34 42 33 26 21 26 4 20 6 4 1 1

15 Ст. Друмева 3 13 19 3 11 18 1 1 1 0

16 Т. Евтимова 43 44 29 25 24 19 11 8 8 7 12 2

17 Ч. Димитров 3 6 49 2 6 42 1 3 4

18 Хр. Христов 0 3 24 2 16 1 6 2

395 545 625 259 345 460 99 119 108 37 81 57

Брой отменени

частично

ОБЩО:

№ Съдия Общ брой Брой потвърдени
Брой отменени 

изцяло
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6. Причини за отмяна на решения и определения 

 Основна  причина за отмяна на съдебните актове е неправилно 

приложен материален закон, но в това отношение трябва да се отчете 

противоречивата практика на различните състави от ВАС по идентични 

или сходни казуси. Единични са случаите на отменени решения поради 

нарушения на процесуалните правила. Рядко се среща отмяна на съдебни 

актове поради представяне на нови доказателства пред касационната 

инстанция.          

 Въпреки, че причините за отмяната на решенията не са изцяло в 

магистратите от съда необходимо е да се набележат мерки за намаляването 

на броя на отменените дела. 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 Ат. Атанасова 18 11 12 17 11 12 1

2 В. Колева 7 12 29 6 12 22 1 7

3 В. Енчев 10 5 15 9 5 13 1 2

4 Г. Радикова 13 9 16 13 9 16

5 Д. Драгнева 12 12 9 12 12 7 2

6 Д. Ганева 0 0 10 9 1

7 Зл. Бъчварова 13 3 8 13 3 8

8 Л. Александрова 10 7 8 9 7 8 1

9 Л. Луканов 17 4 19 17 4 11 8

10 М.Николова 0 0 3 0 0 2 1

11 П. Стойчева 17 7 11 15 6 10 2 1 1

12 П. Генков 0 0 2 0 0 2

13 Р. Йосифов 9 11 23 9 11 16 7

14 Ст. Христов 19 5 31 19 5 15 16

15 Ст. Друмева 4 3 3 4 2 3 1

16 Т. Евтимова 8 7 4 8 6 4 1

17 Ч. Димитров 0 6 22 6 18 4

18 Хр. Христов 0 10 15 10 15

157 112 240 151 109 191 6 0 49 0 3 0

Брой отменени

частично

ОБЩО:

№ Съдия
Общ брой Брой потвърдени

Брой отменени 

изцяло
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7. Натовареност на съда 

 През 2017 г. разпределението на делата е извършвано по обособените 

13 групи дела и по процент на натовареност на всеки съдия-докладчик.  

 

 7.1. Щатна натовареност 

 Щатната натовареност на съда през 2017 г. към всичко дела за 

разглеждане е 20.61 и 16.49 към свършените дела. 

 За сравнение с предходните отчетни периоди, щатната натовареност 

на съда е била съответно: за 2016 г. към всичко дела за разглеждане – 17.28 

и 14.05 към свършените дела, за 2015 г. към всичко дела за разглеждане - 

19.07 и 14.27 към свършените дела.  

 

 7.2. Действителна натовареност 

 7.2.1. Действителна натовареност за 2016 г. 

 За 2017 г. действителната натовареност на Административен съд – 

Бургас към всичко дела за разглеждане е 21.90 и 17.52 към общо 

свършените дела. 

 Като за 2016 г. действителната натовареност на съда е била 19.58 към 

всички дела за разглеждане и 15.93 към общо свършените дела. 

 Действителната натовареност на съда за 2015 г. е била 23.47 към 

всичко дела за разглеждане и 17.56 към общо свършените дела.  

 Действителната натовареност на съда за 2017 г. спрямо делата за 

разглеждане е увеличена с 2 дела на съдия спрямо 2016 г. и намаляла с 

около 2 дела на съдия спрямо 2015 г. 

 По отношение на свършените дела, действителната натовареност на 

съда за 2017 г. е увеличила с 2 дела на съдия спрямо 2016 г. и е на същото 

равнище спрямо 2015 г.  
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 7.2.2. Действителна натовареност по съдии: 

  съдия Таня Евтимова – общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 61, от които 29 броя първоинстанционни дела и 32 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени - 61, като 29 

първоинстанционни и 32 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 15.25, а спрямо свършените дела – 15.25. 

 съдия Панайот Генков - общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 114, от които 76 броя първоинстанционни дела и 38 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени - 63, като 39 

първоинстанционни и 24 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 14.25, а спрямо свършените дела – 8.00. 

  съдия Станимир Христов общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 309, от които 206 броя първоинстанционни дела и 103 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени - 246, като 158 

първоинстанционни и 88 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 25.75, а спрямо свършените дела – 20.05. 

 съдия Чавдар Димитров общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 267, от които 174 броя първоинстанционни дела и 93 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени –238, като 152  

първоинстанционни и 86 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 22.25, а спрямо свършените дела – 19.83. 

  съдия Галина Радикова общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 277, от които 179 броя първоинстанционни дела и 98 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 211 броя дела, като  124 

първоинстанционни и 87 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 23.08, а спрямо свършените дела – 17.58. 

  съдия Станимира Друмева общ брой дела за разглеждане 

през 2017 г. - 168, от които 108 броя първоинстанционни дела и 60 броя 
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касационни дела. От тях разгледани и приключени 126 броя дела, като  78 

първоинстанционни и 48 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 14.00, а спрямо свършените дела – 10.05. 

  съдия Лилия Александрова общ брой дела за разглеждане 

през 2017 г. - 288, от които 183 броя първоинстанционни дела и 105 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 195 броя дела, като  108 

първоинстанционни и 87 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 24.00, а спрямо свършените дела – 16.25. 

  съдия Румен Йосифов общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 283, от които 181 броя първоинстанционни дела и 102 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 246 броя дела, като  153 

първоинстанционни и 93 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 23.58, а спрямо свършените дела – 20.05. 

  съдия Златина Бъчварова общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 271, от които 170 броя първоинстанционни дела и 101 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 225 броя дела, като 130 

първоинстанционни и 95 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 22.58, а спрямо свършените дела – 18.75. 

  съдия Павлина Стойчева общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 286, от които 179 броя първоинстанционни дела и 107 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 214 броя дела, като  124 

първоинстанционни и 90 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 23.83, а спрямо свършените дела – 17.83. 

  съдия Даниела Драгнева общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 307, от които 199 броя първоинстанционни дела и 108 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 232 броя дела, като  141 

първоинстанционни и 91 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 25.58, а спрямо свършените дела – 19.33. 
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  съдия Веселин Енчев общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 289, от които 189 броя първоинстанционни дела и 100 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 241 броя дела, като  149 

първоинстанционни и 92 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 24.08, а спрямо свършените дела – 20,08. 

  съдия Любомир Луканов общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. – 147, от които 93 броя първоинстанционни дела и 54 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 147 броя дела, като  92 

първоинстанционни и 54 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 14.07, а спрямо свършените дела – 14.07.   

  съдия Атанаска Атанасова общ брой дела за разглеждане 

през 2017 г. - 300, от които 191 броя първоинстанционни дела и 109 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 235 броя дела, като  146 

първоинстанционни и 89 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 25.00, а спрямо свършените дела – 19.58. 

 съдия Ванина Колева общ брой дела за разглеждане през 2017 

г. - 179, от които 125 броя първоинстанционни дела и 54 броя касационни 

дела. От тях разгледани и приключени 179 броя дела, като  125 

първоинстанционни и 54 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 19.89, а спрямо свършените дела – 19.89. 

 съдия Христо Христов общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 281, от които 188 броя първоинстанционни дела и 92 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 228 броя дела, като  151 

първоинстанционни и 77 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 23.42, а спрямо свършените дела – 19.00. 

 съдия Диана Ганева общ брой дела за разглеждане през 2017 

г. - 263, от които 166 броя първоинстанционни дела и 97 броя касационни 

дела. От тях разгледани и приключени 204 броя дела, като  120 
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първоинстанционни и 84 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 21.92, а спрямо свършените дела – 17.00. 

 съдия Марина Николова общ брой дела за разглеждане през 

2017 г. - 115, от които 72 броя първоинстанционни дела и 43 броя 

касационни дела. От тях разгледани и приключени 79 броя дела, като  44 

първоинстанционни и 35 касационни дела. Действителна натовареност 

спрямо делата за разглеждане – 38.33, а спрямо свършените дела – 26.33. 

 Според данните, най-натоварени са  съдиите Станимир Христов с 

309 бр. дела за разглеждане, съдия Даниела Драгнева с 307 дела и съдия 

Атанаска Атанасова с 300 дела. Най-ниско натоварени са съдия Чавдар 

Димитров с 267 дела и съдия Диана Ганева с 263 дела. 

 Разликата в броя на делата за разглеждане от всеки съдия се дължи 

на различния брой несвършени дела от предходни периоди и различния 

брой  дела по бързи производства, които се разпределят на дежурен съдия. 

  

 ІV. СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА и СОФУТЕРНА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1. Сграден фонд 

Административен съд – Бургас ползва помещения в Съдебна палата 

Бургас, в която се намират Районен, Окръжен и Апелативен съд, Районна, 

Окръжна и Апелативна прокуратура. От месец ноември 2015 г. съдът 

ползва три съдебни зали за провеждане на съдебни заседания. При 

възникнала необходимост се ползват и други съдебни зали, предоставени 

от Окръжен съд Бургас и Районен съд Бургас. 

В Административен съд Бургас има изградено помещение за 

класифицирана информация със сертификат за най-високо ниво на 

секретност и работа със съответните документи. 
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2. Техническа и софтуерна обезпеченост  

2.1.Техническа обезпеченост 

  

Въпреки, че наличната техника към настоящия момент задоволява 

нуждите на съда, следва да се отбележи, че част от същата се използва от 

самото му основаване, поради което е амортизирана и/или „морално 

остаряла“ и се налага периодичната й подмяна.  В резултат на проведена 

обществена поръчка от Висш съдебен съвет през 2017 г. бяха предоставени 

6 броя компютърни конфигурации, 10 принтера и 5 скенера.  

В края на 2017 г. Административен съд – Бургас със собствени 

средства закупи четири нови UPS за нуждите на двама съдии, съдебен 

администратор и зала № 5. 

 

2.2.Софтуерна обезпеченост 

В Административен съд  Бургас се използват следните софтуерни 

продукти: 

 Уеб базирана система за случайно разпределение на делата, внедрена 

от Висш съдебен съвет през месец октомври 2015 г.  

 Съдебна административна система (САС) „Съдебно деловодство”, 

която периодично се актуализира и усъвършенства.  

  През 2017 г. продължи актуализирането и внедряването на Единната 

деловодна информационна система (ЕДИС). 

 Правно-информационна система „Апис”. През 2017г. с подновяване 

на договора бяха увеличени броя на лицензите за ползване на 

правно-информационната система „Апис“. 

 Счетоводен продукт „Конто”. 

 Програмни продукти „Кадри и работна заплата” и „Хонорари на 

съдебни експерти“.  

 Антивирусна програма ESET NOD. 
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Активно се ползва поставеното в деловодството на съда ПОС 

терминално устройство за обслужване на приходите от такси. 

През отчетния период продължава практиката за изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес основно на 

Дирекция „ОДОП”-Бургас при ЦУ на НАП.  

Интернет-страницата на Административен съд – Бургас се 

актуализира ежедневно. Чрез нея се осигурява възможност за бързи връзки 

до страниците на съдилищата в страната, до местни и държавни органи, 

европейски институции, до Адвокатска колегия  Бургас. Предоставен е 

достъп на потребителите към страниците на Държавен вестник, Lex.bg, 

юридическа енциклопедия и речник на юридическите термини. На 

интернет-страницата се публикуват съобщения за дела с висок обществен 

интерес и информация за дейността на съда.  

На интернет страницата на съда е създадена  нова секция „Бюджет“, 

която предоставя информация за годишния бюджет за 2018 г. на 

Административен съд – Бургас. 

Секция „Профил на купувача“, дава информация за планирани, 

открити или приключени процедури по възлагане на обществени поръчки. 

В изпълнение на Закона за съдебната власт и решенията на ВСС на 

интернет-страницата на съда се публикуват всички съдебни актове, като се 

спазват ограниченията, съдържащи се в Закона за личните данни и Закона 

за класифицираната информация. Осигурен е достъп до публикуваните 

съдебни актове без регистрация, потребителско име и парола. 

Административен съд – Бургас предоставя възможност на 

потребителите чрез регистрация в Уеб портала за достъп до информация за 

съдебните дела да извършват справки по движението на делата в реално 

време. 
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Вътрешните правила и документи, свързани с дейността и 

организацията на работа на съда се публикуват в папка на файловия сървър 

на съда, до която имат достъп всички магистрати и съдебни служители.  

 

 V. ИНИЦИАТИВИ НА СЪДА 

 На 06 април 2017 г. Административен съд Бургас проведе Ден на 

отворените врати като традиционна образователна инициатива, насочена 

към повишаване правната култура на учениците. Участие взеха ученици от 

Гимназия за преподаване на романски езици „Г.С.Раковски“ и Природо-

математическа гимназия. Те присъстваха на две съдебни заседания по 

касационни дела, като на място в съдебната зала бяха запознати с ролята на 

всеки един участник в административното производство. 

За трета поредна година по покана на Националния институт на 

правосъдието като партньор на Обменна програма на Европейската мрежа 

за съдебно обучение, Административен съд Бургас бе домакин на 

европейски магистрати от Полша, Португалия, Унгария и Испания в 

периода 26 – 30 юни 2017 г. Те бяха официално посрещнати и приети от 

и.ф. председателя на Административен съд – Бургас съдия Панайот 

Генков. По време на обменната програма европейските гости се запознаха 

с функциите и компетентостите на съдилищата и прокуратурите на 

територията на град Бургас, със спецификата на съдебните процедури и 

правни инструменти, с видовете правни спорове. Магистратите влизаха в 

съдебни заседания и се срещнаха с ръководствата на Апелативен, Окръжен 

и Районен съд в град Бургас, както и районните съдилища в гр. Несебър, 

Поморие и Царево.  

По покана на изпълняващ функциите на Административен съд – 

Бургас на официално посещение бе поканена г-жа Цецка Цачева – 

министър на правосъдието. След проведените срещи министър на 

правосъдието с магистратите от съдилищата в гр. Бургас от г-жа Цачева бе 
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инициирана промяна в Закона за съдебната власт относно 

командироването на магистратите. На 29.06.2017 г. гостуващите съдии 

присъстваха и на официалното откриване на съдебната зала в сградата на 

Затвора Бургас и се срещнаха с министъра на правосъдието г-жа Цецка 

Цачева. 

През втория срок на учебната 2016/2017 г. Административен съд – 

Бургас реализира образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури.“ на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и 

науката съвместно с Гимназията за преподаване на романски езици гр. 

Бургас. В  рамките на два месеца административни магистрати влизаха 

часовете по „Етика и право“ на десетокласниците от гимназията. 

Доброволно и безвъзмездно участие в образователната програма взеха:   

1. съдия Лилия Александрова 

2. съдия Златина Бъчварова 

3. съдия Павлина Стойчева 

4. съдия Румен Йосифов 

5. съдия Веселин Енчев 

6. съдия Чавдар Димитров 

Съдиите обучаваха на разбираем и достъпен език учениците по теми 

свързани със структурата на съдебната система, административното 

правораздаване, професията на магистрата, правата ни като граждани на 

Европейския съюз  и други. Висшия съдебен съвет удостои с грамоти 

съдиите участвали в Образователната програма. След края на 

образователния цикъл Административен съд – Бургас дари книги за 

библиотеката на гимназията. На специална среща във Френския център в 

гимназията заместник-председателят на Административен съд – Бургас 

съдия Станимира Друмева и съдия Румен Йосифов поздравиха учениците 

за успешното партньорство, за вниманието, за въпросите, за дискусиите по 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 

   тел.: 056/806 061, факс: 056/806 061    

време на уроците. Директорът на гимназията г-жа Радостина Георгиева, 

изрази благодарност за възможността учениците да бъдат обучавани от 

съдиите от Административен съд – Бургас, като пожела задълбочаване и 

развитие на съвместното сътрудничество.  

Магистратите от Административен съд – Бургас се включиха в 

тържественото честване на 10-годишнината от създаването на 

административните съдилища в Република България, участие взеха съдия 

Панайот Генков, съдия Станимир Христов, съдия Румен Йосифов, съдия 

Чавдар Димитров, съдия Даниела Драгнева. 

През 2017 г. бяха проведени 5 (пет) Общи събрания на съдиите от 

Административен съд – Бургас. 

На 17.02.2017 г. от 10.00 ч. бе проведено Общо събрание за изслушване 

на кандидатите за заемане на длъжността „Административен ръководител-

председател“ на Административен съд – Бургас – съдиите Румен Йосифов 

и Христо Христов. 

На 20.02.2017 г. от 10.00 ч. бе проведено Общо събрание за изслушване 

на съдия Мариета Бушандрова кандидат за заемане на длъжността 

„Административен ръководител-председател“ на Административен съд – 

Бургас. 

Общо събрание на съдиите за раздаване на случаен принцип на талони 

за електронно дистанционно гласуване през интернет за избор на членове 

на Висшия съдебен съвет бе проведено на 02.06.2017 г. от 10.00 ч. 

На 14.09.2017 г. бе проведено Общо събрание за разглеждане на сигнала 

на Валери Симеонов – заместник министър-председател по 

икономическата и демографската политика като Общото събрание излезе с 

решение в защита на и.ф. председателя на съда от обвиненията отправени в 

сигнала срещу него, че съдиите от Административен съд – Бургас с 

решенията си не саботират действията на органите на Изпълнителната 

власт, с решение да се изпрати сигнал до Изпълнителния директор на НАП 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 

   тел.: 056/806 061, факс: 056/806 061    

и Министъра на финансите с искане да се извърши проверка от 

Инспекторатите на тези органи на дейността на дирекция „Контрол“ при 

ТД на НАП Бургас. 

На 17.11.2017 г. бе проведено  Общо събрание за изслушване на 

съдиите Панайот Генков, Веселин Енчев и Христо Христов кандидати във 

втората конкурсна процедура за заемане на длъжността „Административен 

ръководител-председател“ на Административен съд – Бургас. 

 

VІ. БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

Бюджетните средства се управляват в съответствие със Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор и въведените 

правила по Системата за финансово управление и контрол на 

Административен съд Бургас. Финансовите средства са разумно планирани 

и разходвани икономично и по приоритети. 

 

VІІ. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ   

През месец август 2017 г. до Инспектората към Висшия съдебен 

съвет е постъпил сигнал с вх. № Ж-02-15/17 от 14.08.2017 г., подаден от г-н 

Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и 

демографската политика. В сигнала се отправя молба за проверка по 

Закона за съдебната власт на съдия Панайот Генков – и.ф. 

административен ръководител-председател на Административен съд – 

Бургас, към който са отправени обвинения в действия които накърняват 

престижа на съдебната власт, както и действия които компрометират 

честта на съдията в професията и обществото. Ръководството и съдиите в 

съда подготвиха и изпратиха становища и доказателства относно 

образуването, движението, справки за призоваване, график за дежурства, 

копие на протокол от Общо събрание на съдиите от Административен съд 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 

   тел.: 056/806 061, факс: 056/806 061    

– Бургас и други доказателства.  Административен съд – Бургас сезира 

Министъра на финансите и Изпълнителния директор на Националната 

агенция по приходите за взетите на Общото събрание решения  относно 

сигнала до Инспектората към Висшия съдебен съвет на г-н Валери 

Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и 

демографската политика и доклада на г-жа Пенка Жекова – директор на 

дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас. С писмо с изх. № Ж-02-15- 

П2 от 14.11.2017 г. на Административен съд – Бургас бе изпратено 

писмено становище от г-н Игнат Георгиев – инспектор в Инспектората към 

Висшия съдебен съвет с резултатите от извършената проверка, в което 

извода е, че: 

- в сигнала липсват конкретни данни за извършване на проверка по 

реда на чл. 54, ал.1 т.8 от Закона за съдебната власт; 

- относно образуването и движението на делата, посочени в сигнала 

на г-н Симеонов, при предварителното проучване не се 

установиха нарушения, обосноваващи извършване на проверка по 

реда на чл.54, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за съдебната власт; 

- делата са образувани и разглеждани по законовопредвидения в 

АПК процесуален ред без забавяне и при спазване правата на 

страните. 

- по отношение на правилността на съдебните актове по посочените 

в сигнала дела, Инспекторатът към ВСС не може да се произнесе 

предвид липсата на компетентност. Проверката за 

законосъобразност и правилност на съдебните актове се извършва 

само и единствено от горестоящия съд, по реда на инстанционния 

контрол, какъвто е осъществен за по-голяма част от актовете; 

- сигналът на г-н Валери Симеонов и приложенията към него не 

съдържат достатъчно данни за противоправно поведение на съдия 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 

   тел.: 056/806 061, факс: 056/806 061    

Панайот Генков, обосноваващи образуване на проверка по Закона 

за съдебната власт. 

 По повод сигнала на г-н Валери Симеонов –заместник министър-

председател по икономическата и демографската политика и доклада на г-

жа Пенка Жекова бяха изготвени становища в подкрепа на изпълняващ 

функциите „Административен ръководител-председател“ съдия Панайот 

Генков и съдиите от Административен съд – Бургас от Съюза на юристите 

в България, Асоциацията на българските административни съдии, Висш 

съдебен съвет. Пленума на Висшия съдебен съвет поиска информация от 

министъра на финансите за доклада на г-жа Пенка Жекова и за 

предложението да бъдат извършени данъчни ревизии на съдиите и техните 

семейства отменяли актове на НАП. В отговор на искането на Пленума на 

Висшия съдебен съвет министъра на финансите уведомява, че доклад 

действително има, но той вътрешноведомствена кореспонденция и такива 

документи не отразяват официалната позиция и практика на НАП. По 

отношение на г-жа Пенка Жекова е наложена дисциплинарна мярка 

„Обръщане на внимание“. 

 

 VІІІ. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 

През 2017 година не са образувани дисциплинарни производства и 

не са налагани наказания на съдии и съдебни служители. Всички съдии и 

съдебни служители се отнасят с чувство за разбиране, отговорност и 

дисциплинираност за изпълнение на своите задължения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Постигнатите високи резултати през отчетният период се дължат на 

високата професионална подготовка, отлична организация и отговорност 

при изпълнение на служебните задължения  от всички съдии и съдебни 

служители.  



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101 

   тел.: 056/806 061, факс: 056/806 061    

Отчитаме добри показатели по качество и бързина на правораздаване 

в сравнение с минали години. 

 За постигнатите през 2017 г. резултати, изказвам благодарност  на 

магистратите и съдебните служители в Административен съд  Бургас за  

високия професионализъм, отговорност, всеотдайност и много добра 

екипна работа. 

 

 


