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ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС 

през 2012 година 

 

Годишният отчетен доклад за дейността на Административен съд - 

Бургас за 2012 г. е изготвен съобразно изискванията за съставянето му, 

като са използвани статистическите данни от отчетите за дейността на 

Административен съд - Бургас през 2010, 2011 и 2012 г. в цифрово и 

процентно съотношение. 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Съдии. 

Утвърдената от ВСС щатна численост на магистратите в 

Административен съд – Бургас е 12, която включва Административен 

ръководител-председател, Заместник на административния ръководител - 

заместник-председател – 1 щатна бройка и съдии – 10 щатни бройки. 

На 30 януари 2012 г. е назначен Административен ръководител – 

председател на Административен съд – Бургас. 

С решение на Висш съдебен съвет от месец май 2012 г. е назначен 

и Заместник на административния ръководител – заместник-председател 

на Административен съд – Бургас.   

След проведен от Висш съдебен съвет през 2011 г. конкурс, в края 

на месец февруари 2012 г. са встъпили в длъжност двама съдии на 

обявените свободни щатни бройки. 

През първите два месеца на 2012 г. реалната заетост на 

магистратите в Административен съд – Бургас  е 7.  

За периода месец март – месец октомври 2012 г. ефективно 

изпълняват функциите си 9 магистрати. В края на 2012г. в 



 
2 

 

 

Административен съд – Бургас правораздават 10 магистрати след 

завръщане на съдия от отпуск по майчинство.  

С решение на Висш съдебен съвет от месец септември 2012 г. 

съдия Юлия Раева е преместена на работа в Административен съд – 

София-град, в резултат на което в Административен съд – Бургас от месец 

ноември 2012 г. една щатна бройка за съдия е свободна.  

Юридическият стаж на магистратите от Административен съд – 

Бургас по смисъла на ЗСВ към 31.12.2012 г. е както следва: 

- Таня Евтимова - 14 г. 6 м.  

- Станимир Христов - 18 г.  и  10 м. 

- Чавдар Димитров - 11 г. 

- Галина Радикова – 21 г. и 4 м.;  

- Станимира Друмева – 15 г. и 5 м.; 

- Лилия Александрова – 16 г. и 10 м.; 

- Златина Бъчварова-Кънчева – 15 г. и 8 м.; 

- Павлина Стойчева – 15 г. и 8 м.; 

- Даниела Драгнева – 13 г. и 6 м.; 

- Веселин Енчев – 12 г. и 4 м.. 

В Административен съд – Бургас седем от магистратите са с ранг 

„съдия в Апелативен съд” и един с ранг „ВКС/ВАС”. Всички 10 

магистрати на Административен съд – Бургас са със статут на 

несменяемост, като седем от тях са придобили статут на несменяемост 

през 2012 г. 

2. Служители. 

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание в 

Административен съд – Бургас през 2013 г. са заети 33 щатни бройки за 

съдебни служители на следните длъжности: „съдебен администратор”, 

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

администратор”, шест „съдебни помощници”, „младши специалист”, шест 
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„съдебни деловодители”, седем „съдебни секретари”, „касиер”, „съдебен 

статистик”, „съдебен архивар”, трима „призовкари”, „шофьор”, „куриер” и 

„чистач”. 

Към 1 март 2012 г. в Административен съд - Бургас всички 

длъжности са приведени в съответствие с приетия от ВСС нов 

Класификатор на длъжностите в администрацията. Подписани са 

допълнителни споразумения със съдебните служители, на които е 

променено наименованието на длъжността и са им връчени актуализирани 

длъжностни характеристики. 

През 2012 г. е назначен един съдебен служител на вакантната 

длъжност „съдебен статистик” до заемането й въз основа на конкурс. 

Длъжността „административен секретар” е трансформирана в длъжност 

„началник служба „Деловодство”. На тази длъжност е назначен съдебен 

служител с висше образование, който 17 години е заемал длъжността 

„съдебен деловодител”. 

  За бързо и качествено обслужване на гражданите,  

Административен съд – Бургас осъществява дейността си на принципа на 

взаимозаменяемост и съвместяване на дейности при отсъствие на 

служител.  Спазвайки  принципа за екипност между съдии и съдебни 

служители, всеки съдия работи с определен съдебен помощник, съдебен 

деловодител и съдебен секретар. 

През месец декември 2012 г. са атестирани 30 съдебни служители, 

от които 26 са получили оценка „отличен”, един съдебен служител е 

получил оценка „мн.добър” и трима - оценка „добър”. В резултат на 

проведеното атестиране са повишени в ранг 9 съдебни служители. 

С цел нормално протичане на работния процес в Административен 

съд – Бургас през периода на съдебната ваканция, съдебните служители са 

ползвали средно по 20 дни платен годишен отпуск по предварително 

одобрен график.  
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3. Предложения за оптимизиране на щатната численост.  

   Първоначално утвърдената щатна численост на магистратите в 

Административен съд – Бургас е изначално недостатъчна за съдебен 

район, в който са съсредоточени оспорвания на данъчни и митнически 

актове, на актове по Закона за устройство на територията и на касационни 

производства от административнонаказателен характер, разглеждани в 

Районен съд – Айтос, Районен съд – Бургас, Районен съд – Карнобат, 

Районен съд – Малко Търново, Районен съд – Несебър, Районен съд – 

Поморие, Районен съд – Средец и Районен съд – Царево. Към края на 2012 

г., заетия щат в Административен съд – Бургас е 10 бройки, в т.ч. 

председател и заместник-председател. 

Намаленият числен състав на Административен съд – Бургас по 

никакъв начин не кореспондира с броя на делата, който бележи увеличение 

в годините от създаването на съда. 

 

Година Общ брой дела 

2007 1696 

2008 1897 

2009 1873 

2010 2705 

2011 2772 

2012 2693 

  

От статистическите отчети за 2011г. и за първото полугодие на 

2012 г. е видно, че действителната натовареност на съдиите в 

Административен съд – Бургас е една от най-високите за страната.  

За първото полугодие на 2012 г. действителната натовареност е: 

- към дела за разглеждане – 60,24; 

- към свършени дела – 28,92. 
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Увеличеният брой на делата, съчетан с намаления кадрови ресурс,  

водят до прекомерна индивидуална натовареност на магистратите в 

Административен съд – Бургас.  Това обуславя необходимостта от 

увеличаване на първоначално определената щатната численост най-малко 

с 3 щатни бройки, както и попълване на свободната щатна бройка за съдия.  

В края на 2012 г. е изпратено писмо до Висш съдебен съвет, с което е 

направено предложение за заемане на свободната щатна бройка чрез 

конкурс. Предложението е обсъдено и прието на заседание на Комисията 

по предложенията и атестирането. 

Към настоящия момент считам, че наличният щат на съдебните 

служители обезпечава нормално работата на съда.  

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

1. Дела за разглеждане 

В Административен съд - Бургас няма обособени отделения и 

специализирани състави. Постъпилите дела се образуват от председателя 

на съда. Определянето на съдия-докладчика се извършва чрез предоставен 

от ВСС софтуер за случайно разпределение на делата.  С цел равномерно 

разпределение на делата по материя и сложност са обособени 8 групи дела 

и процент на натовареност на всеки съдия-докладчик: 

• Административни дела; 

• Частни административни дела; 

• Касационно-административни дела; 

• Частно-административни по чл. 75 от ДОПК; 

• Административно-наказателни дела; 

• Обществено-значими дела; 

• Дела по ЗУТ; 

• Данъчни дела. 
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Делата, разгледани от Административен съд – Бургас през 2012 г.  

са 4253 броя, от които първоинстанционни 2162 и касационни 2091 дела.  

За 2011 г. общият брой на делата за разглеждане е бил 3998 при 

3580 броя дела за 2010 г.   

Сравнявайки 2010, 2011 и 2012 година се наблюдава увеличение на 

броя дела за разглеждане за всяка следваща година. 

 

  

През 2012 г. броят на делата за разглеждане е нараснал с 255  спрямо 

2011г. и с 673 спрямо 2010г.  

Новообразуваните дела през отчетната 2012 г. са 2693. От тях 1383 

първоинстанционни дела и 1310 са касационни. 

За 2011 г. новообразуваните дела са били 2772, от които 

първоинстанционни  1547 и касационни 1225.   

2010 2011 2012

3580

4253

3998

ОБЩ БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
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За 2010 г. новообразуваните са били 2705 броя дела, от които 1847 

първоинстанционни и 858 бр. касационни дела. 

   Новообразуваните дела за 2012 г. са намалели с около 3 % (79бр.) 

спрямо  2011 год. Спрямо 2010 г. новообразуваните през 2012 г. дела са с 

12 броя по-малко.  

 

От приложената по-долу графика е видно  увеличение на броя на 

новообразуваните дела за 2012 г., спрямо 2011 и 2010 г. при следните 

категории дела: ЗДС, ЗОС, ЗМСМА, ЗАДМ; искове по АПК – основно по 

ЗОДОВ; касационни дела. При останалите категории броят на 

новообразуваните дела е запазен.  

Новопостъпилите дела за 2012 г. са разпределени по съдии, както 

следва: 
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Общо  касационни дела

Частни административни дела

Други административни дела

Дела за бавност

Дела по чл.304 АПК

Искове по АПК

ЗЗК,ЗК,ЗОП,ЗПСК,      лицензи 

ЗДС, ЗОбС,  ЗМСМА и  ЗАдм 

ЗДСл, ЗМВР,ЗОВС и ЗСВ

КСО и ЗСП

ЗСПЗЗ,ЗВГЗГФ,ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

ЗУТ и ЗКИР

ДОПК и ЗМ

Изборен кодекс

Жалби срещу подзаконови нор. aкт.

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА ПО КАТЕГОРИИ
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2010



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Свършени дела 

През отчетния период свършените дела в Административен съд – 

Бургас са общо 2954, при 2483 за 2011 г. и 2366 дела за 2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ЗА 2012г.
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ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ ГАЛИНА РАДИКОВА

ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

СТАНИМИР ХРИСТОВ СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ТАНЯ ЕВТИМОВА ЧАВДАР ДИМИТРОВ
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2483

2954
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ОБЩО СВЪРШЕНИ ДЕЛА ЗА 2012
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 Броят на свършените дела през 2012 г. е нараснал с около 20 %  

спрямо 2011 г. и с 25 % спрямо 2010г.  

 

197 207

246

2010 2011 2012

СВЪРШЕНИ СРЕДНОМЕСЕЧНО ДЕЛА

 

- Първоинстанционни дела 

От общо свършените дела за 2012 г., първоинстанционните са 1483 

бр., от които:  

- 9 бр. по жалби срещу подзаконови нормативни актове; 

- 1 бр. Изборен кодекс; 

- 421 бр. са дела по ДОПК и ЗМ;  

- 346 бр. са по ЗУТ и ЗКИР;  

- 23 бр. по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ и т. н.;  

- 75 бр. по КСО и ЗСП; 

- 58 бр. – по ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ; 

- 59 бр. – по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, и ЗАдм; 

- 55 бр.  – искове по чл. 203 АПК; 

- 3 бр. по чл. 304 АПК; 

- 238 бр. други административни дела; 

- 195 бр.  частни административни дела. 

- Касационни дела 
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През отчетния период свършените касационни дела в 

Административен съд – Бургас са общо 1471, при 844 дела за 2011 и 614 за 

2010 г. Броят на свършените касационни дела през 2012г. е нараснал с  

около 75 %  спрямо 2011 и с 140 % спрямо 2010 г. 

 

 

 

 

Значително е увеличен броят на касационните дела от 

административно-наказателен характер, по които предмет на проверка е 

решение на първоинстанционен съд, постановено по оспорване на 

наказателно постановление, издадено по Кодекса на труда. 

 

СВЪРШЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА 2012г.

9
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Изборен кодекс ЗУТ и ЗКИР

ЗСПЗЗ,ЗВГЗГФ,ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО и ЗСП

ЗДСл, ЗМВР,ЗОВС и ЗСВ ЗДС, ЗОбС,  ЗМСМА и  ЗАдм 

Искове по АПК Дела по чл.304 от АПК

Други административни дела Частни административни дела
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2.1. Решени по същество  

 

Общият брой на решените административни дела с акт по същество 

за 2012 г. е 2591, като за 2011 г. броят е 2123, а за 2010 г. - 2041. В 

процентно съотношение нарастването на решените по същество дела е 

следното: 2012 г. – 22 % повече спрямо 2011 г. и 27 % повече спрямо 2010 г. 
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През 2012 г. броят на решените по същество дела е 88 % от общо 

свършените дела, при 86 % за 2010 и 2011г. От тук следва изводът, че през 

трите години процента на решените по същество дела се запазва в близки 

стойности.  

 

От общо решени по същество 2591 дела за 2012 г., уважените изцяло 

жалби са 924 бр., уважените частично - 198 бр., отхвърлените - 1462 бр., 7 

акта са обявени за нищожни.  

През предходния годишен отчетен период решените по същество 

дела са 2123, като от тях изцяло уважени жалби са 820 бр., уважени 

частично – 135 бр., а отхвърлените 1159 бр. и 9 оспорени акта са обявени 

за нищожни.  

За 2010 г. решените по същество дела са 2041, от тях изцяло 

уважените жалби са 737 бр., частично уважените – 88 бр., а отхвърлените 

са 1201 бр. и 15 акта са обявени за нищожни. 

 

2.2. Прекратени дела  

През 2012 г. са прекратени общо 363 дела, при 360 за 2011 г. и 325 

бр. за 2010 г. Две дела са приключили със споразумения. 

 

2.3. Свършени в срок дела 

2.3.1. Свършени дела в срок до 1 месец 

Свършените дела за 2012 г. в срок до 1 месец, начиная от датата на 

разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 430 броя или 15 % от общия брой на 

свършените дела за отчетния период.  

За 2011 г. свършените в едномесечен срок дела са  507 или 20 %, а 

за 2010г. свършените в срок до 1 месец дела са 457 бр., които са 19 % от 

общия им брой.    
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2.3.2. Свършени дела в срок от 1 до 3 месеца 

Свършените дела за 2012 г. в срок от 1 до 3 месеца, начиная от 

датата на разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 293 броя или 10 % от общия брой на 

свършените дела за отчетния период.  

За 2011 г. свършените в срок от 1 до 3 месеца дела са  309 или 12%, 

а за 2010 г. - 626 бр., които са 26 % от общия им брой. 

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

че процентът на свършените дела в срок от 1 до 3 месеца за 2012 г. се  е 

запазил спрямо 2011 г.  и е намалял спрямо 2010 г. 

 

2.3.3. Свършени дела в срок над 3 месеца 

Свършените дела за 2012 г. в срок над 3 месеца, начиная от датата 

на разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 2231 броя или 76 % от общия брой на 

свършените дела за отчетния период.  

За 2011 г. свършените в срок над 3 месеца дела са  1667 или 67 %, а 

за 2010 г. - 1283 бр., които са 54 % от общия им брой. 

 

2.4. Срок на изготвяне на съдебните актове 

Изготвените съдебни актове през 2012 г. в срок до 1 месец, считано 

от датата, на която делото е обявено за решаване до постановяване на 

съдебния акт са 2257 броя или 76 % от общо 2954 изготвени съдебни акта.  

За 2011 г. изготвените в едномесечен срок съдебни актове са  1926 

или 78 %, а за 2010 г. изготвените в срок до 1 месец съдебни актове са 1762 

бр., които са 74 % от общия им брой. 
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През отчетния период, постановените в срок от 1 до 3 месеца  

съдебни актове са 584 или 20 % , а изготвените в срок над 3 месеца са 113 

съдебни акта или 4 % . 

Сравнявайки данните за трите отчетни периода, се наблюдава 

тенденция за запазване броя на изготвените съдебни актове в едномесечен 

срок независимо от нарасналия брой на делата за разглеждане. 

 

3. Висящи дела в края на периода  

Броят на несвършените дела в края на отчетния период е 1299, от 

които: 679 броя първоинстанционни и 620 броя касационни. Висящите от 

предишен период дела са, както следва: 1515 бр. за 2011 г. и за 2012 г. -

1214 бр. дела. 

 

3.1. Основни причини за висящи и 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; 
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� Броят на образуваните през месец ноември и месец декември 

дела, който е 500 и представлява около 40 % 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. 

 

4. Обжалвани и протестирани дела 

Общият брой на обжалваните съдебни дела през 2012 г. е 671, като 

през 2011 г. са обжалвани 654 дела, а през 2010 г. – 821 дела.  

Сравнявайки данните за трите отчетни периода, през 2012 г. броят на 

обжалваните дела се е  запазил спрямо 2011 г., а е намалял спрямо 2010г. 

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

и ЗМ. 

 

 4.1. Обжалвани и протестирани решения 

 Броят на обжалваните и протестирани решения през 2012 г. е 495. За 

2011г. броят на изпратените касационни жалби е 448 бр., а за 2010г. – 546. 

           

 

4.2. Обжалвани и протестирани определения 

  Броят на обжалваните и протестирани определения през 2012 г. е 

176. За 2011г. броят на изпратените касационни частни жалби е 206, а за 

2010г. – 269. 

 

 

 



 
16 

 

 

 

 

 

 5. Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела 

 

През 2012 г., върнатите с резултат от Върховен административен съд 

съдебни дела са 600, като през 2011 г. техният брой е 722, а през 2010 г. – 

673.  

Общият брой на потвърдените от Върховен административен съд 

съдебни актове за 2012 г. е 463, при 579 за 2011 г. и 480 броя за 2010 г. 

 За 2010 г. са потвърдени 71 % от съдебни актове. За 2011 г. и 2012 г. 

процентът на потвърдените съдебни актове е нараснал до 80. 
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 5.1. Резултати от върнати обжалвани и протестирани решения 

 

 През отчетния период с резултат от Върховен административен съд 

са върнати 463 решения. От тях потвърдени са 340 бр., 87 решения са 

отменени изцяло, 3 бр. обезсилени по чл.221, ал.3 от АПК и 36 решения са 

отменени частично. 

 През 2012г. 73 % от съдебните решения, постановени от 

Административен съд – Бургас са потвърдени от Върховен 

административен съд. Тази стойност е показателна за високото качество на 

постановените съдебни актове от магистратите в Административен съд – 

Бургас. Изложените до тук фактически данни са онагледени в табличен 

вид, както следва: 

 

                                  

Общ брой Брой потвърдени 
Брой отменени  

изцяло 

Брой обезсилени  
по чл.221, ал.3 от 

АПК 

Брой 
частично 
отменени 

№ Съдия 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Ат. Вълков 34 20 5 28 14 5 5 5   1       1   

2 В. Енчев 53 92 83 31 65 56 15 24 18 1   2 6 3 7 

3 Г. Радикова 37 67 60 23 48 40 11 16 15 1 1   2 2 5 

4 Д. Драгнева 53 83 78 36 65 61 11 13 10       6 5 7 

5 З. Бъчварова 2 28 3 2 22 3   6               

6 Л. Александрова 60 72 58 51 47 40 5 17 12       4 8 6 

7 П. Стойчева 91 77 55 67 67 43 14 6 10 1     9 4 2 

8 С. Христов 0 0 4     4                   

9 С. Друмева 1 14 59 1 11 43   3 9           7 

10 Т. Евтимова 69 75 54 42 59 43 22 14 9 1     4 2 2 

11 Ч. Димитров 0 0 4     2     1     1       

12 Ю. Раева 38 4   36 3         2       1   

ОБЩО: 438 532 463 281 398 340 83 104 84 5 1 3 31 25 36 

 

 

 



 
18 

 

 

5.2. Резултати от върнати обжалвани и протестирани 

определения 

 

През 2012 г., върнатите от по-горна инстанция определения на 

Административен съд – Бургас са общо 137, като 123 са потвърдени, 13 

изцяло отменени и 1 определение е  отменено частично. 

 През 2012г., потвърдените определения на Административен съд – 

Бургас са 90 %, което е доказателство за високото качество на 

правораздаване от магистратите в съда. 

 Резултатите от съдебния контрол върху определенията са отразени в 

таблична форма по следния начин:    

 
 

 
 
 
 
 

                                  

Общ брой Брой потвърдени 
Брой отменени  

изцяло 
Брой обезсилени  

Брой 
частично 
отменени 

№ Съдия 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 А. Вълков 21 3 0 11 3   10                 

2 В. Енчев 40 28 17 27 27 12 13 1 5             

3 Г. Радикова 24 25 11 15 23 10 8 1 1 1 1         

4 Д. Драгнева 26 27 23 19 24 22 7 2           1 1 

5 З. Бъчварова 11 4 0 6 4   5                 

6 Л. Александрова 33 29 16 26 26 15 7 1 1         2   

7 П. Стойчева 25 36 30 22 36 29 3   1             

8 С. Христов 0 0 5     4     1             

9 С. Друмева 2 13 11 2 11 9   1 2         1   

10 Т. Евтимова 35 24 13 27 23 12 8   1         1   

11 Ч. Димитров 0 0 11     10     1             

12 Ю. Раева 8 1 0 7 1   1                 

  ОБЩО: 225 190 137 155 177 123 61 6 13 1 1 0 0 5 1 
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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. 

 

   7. Действителна натовареност 

Действителната натовареност на Административен съд - Бургас за 

първото шестмесечие на 2012 г. е 60,24 към всички дела за разглеждане и 

28,92 към общо свършените дела, която е най-висока за страната спрямо 

останалите административни съдилища.  

За 2012 г. действителната натовареност на магистратите в 

Административен съд – Бургас към всички дела за разглеждане е 40,12 и 

27,87 към свършените дела. 

Щатната натовареност на съда за 2012 г. към всички дела за 

разглеждане е 29,53 и 20,51 към  свършените дела. 

През отчетните периоди високата натовареност на съда  към всички 

дела за разглеждане и към свършените дела се запазва, видно от графиката 

по-долу:  

 
ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ
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Средномесечна натовареност на съдиите през 2012 г. от 

постъпилите дела е следната: 

 

ІІІ. Административно-ръководна дейност 

1. Сграден фонд 

Административен съд – Бургас се помещава в Съдебна палата – 

Бургас, в която се намират Районен, Окръжен и Апелативен съд. Съдът 

осъществява дейността си в помещения, пригодени и оборудвани за 

нормална работа на магистрати и съдебни служители. Съдиите в 

Административен съд – Бургас заседават в две съдебни зали. При 

необходимост се ползват и други съдебни зали, предоставени от Окръжен 

съд – Бургас и Районен съд – Бургас. 

В Съда има изградено помещение за класифицирана информация 

със сертификат за най-високо ниво на секретност и работа със съответните 

документи. 

СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ
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През 2012 г. на Административен съд – Бургас е предоставено 

отделно помещение за съхраняване на архивираните дела, което се намира 

в сутеренния етаж на Съдебната палата и е с площ от 35 кв.м. Предстои 

оборудването му. 

2. Квалификации 

 Повишаване на квалификацията на магистратите през 2012 г. е 

организирана чрез участие в регионални семинари и в семинари, 

провеждани от Националния институт на правосъдието. Високата 

индивидуална натовареност на съдиите в Административен съд – Бургас е 

причина за ниската активност в организираните от Националния институт 

на правосъдието и от други институции семинари. 

 През месец юни 2012 г. Административен съд – Бургас организира и 

проведе Регионален семинар на тема „Местни данъци и такси. Закон за 

устройство на територията”, финансиран от Националния институт на 

правосъдието.  В семинара участваха съдии от Административен съд -

Бургас, Административен съд - Добрич, Административен съд - Сливен, 

Административен съд - София-град и съдебни помощници от 

Административен съд - Бургас и Административен съд - Велико Търново. 

Председателят и Заместник-председателят на съда преминаха 

обучение по проект „Компетентно и прозрачно управление на 

административните съдилища в България”, финансиран по Оперативна 

програма „Административен капацитет”.  

И през 2012 г. обучението на съдебната администрация е насочено 

към подобряване професионалните познания и практическите умения на 

съдебните служители с цел ефективно изпълнение на служебните 

задължения. Тъй като по-голямата част от състава на съдебните служители 

са преминали обучения в предходните години, възможностите им за 

участие в семинари по предложените от НИП теми са ограничени. От 

общия числен състав на съдебните служители през 2012 г. съдебните 
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помощници са участвали в регионалния семинар, организиран от 

Административен съд – Бургас. Един съдебен служител е преминал 

обучение за защита на класифицираната информация, а двама са 

преминали обучение по проект „Компетентно и прозрачно управление на 

административните съдилища в България”, финансиран по Оперативна 

програма „Административен капацитет”.  

 

3. Информационно осигуряване.   

Всички работни места на служители и съдии в Административен 

съд – Бургас са информационно обезпечени с необходимата компютърна 

техника.  

 Съдиите и съдебните служители работят със Съдебната 

административна система (САС) „Съдебно деловодство”, която 

периодично се актуализира и усъвършенства. 

В Съда се използва правно-информационна система „Апис”. 

За разпределение на делата на принципа за случаен подбор за 

определяне на  съдия-докладчик по делата, се използва програма Law 

Choise, предоставена от Висш съдебен съвет. 

През 2012 г. е обновена Интернет-страницата на Административен 

съд – Бургас. Осигурена е 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. 

Публикуват се съобщения за дела с висок обществен интерес, както и 

информация за дейността на съда. 

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 
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за класифицираната информация. Осигурен е достъп до публикуваните 

съдебни актове на Интернет-страницата на съда без регистрация, 

потребителско име и парола. 

Административен съд – Бургас предоставя възможност за онлайн 

справки по движението на делата в реално време. Месечно на сайта на съда 

се извършват над 4000 справки.  

През 2012 г. активно се използва, предоставената от 

Административен съд - Бургас услуга за изпращане на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес. Постъпилите заявления за 

електронно призоваване са основно от Дирекция „ОДОП”-Бургас при ЦУ 

на НАП. 

В края на 2012 г. Административен съд – Бургас получи съгласие 

от ВСС за монтиране на един брой ПОС терминално устройство за 

обслужване на приходите от такси.  Същото е поставено в деловодството 

на съда и се ползва от началото на 2013г. 

През 2012 г. са актуализирани и утвърдени всички Вътрешни 

правила и документи, свързани с дейността и организацията на работа на 

Административен съд – Бургас. Вътрешните правила са поставени в папка 

на файловия сървър на съда, до която имат достъп всички магистрати и 

съдебни служители. 

 

4. Проверки от Инспектората на ВСС и ревизионна дейност 

И през 2012 г. Административен съд – Бургас изпълнява 

препоръките на Инспектората на ВСС, дадени с Акт за резултатите от 

извършената планова проверка месец юни 2011 г. с цел продължаване 

добрата практика в организацията и контрола по дейността на съда.  

През отчетния период не е извършвана финансова ревизия на 

Административен съд – Бургас. 
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През 2012 г. е извършена периодична инвентаризация за 

наличността на делата в деловодството и в архива на съда. Резултатите от 

нея показват, че делата са налични и се съхраняват съобразно правилата. 

 

7. Дисциплинарна отговорност 

През 2012 година не са образувани дисциплинарни производства и 

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

съдии се отнасят с чувство за разбиране и дисциплинираност за 

изпълнение на своите задължения. 

Създадената организация и взаимодействие между отделните звена 

и служби в Административния съд осигуряват максимално добро 

изпълнение на ежедневните задачи без никакво забавяне. Възникналите 

проблеми и въпроси се решават в оперативен порядък и не се допуска те да 

влияят върху общото качество на работата. Може да се заключи, че има 

добра работна практика и позитивно отношение към изпълнението на 

функциите от всеки един съдия и служител. 

Анализът на дейността на Административен съд – Бургас за 2012г. 

налага извода, че въпреки утвърждаващата се тенденция за изключителна 

натовареност на съда, качеството на правораздаване е на високо ниво. 

Съдиите и съдебните служители изпълняват задълженията си 

професионално и отговорно.  

  

 

 

   АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС: 

                                      (Т. Евтимова) 


