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Годишният отчетен доклад за дейността на Административен съд  

Бургас за 2018 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 2016, 2017 и 2018 г. в 

цифрово и процентно съотношение. 

През отчетния период, Административен съд – Бургас, 

осъществяваше дейността си в съответствие с принципите за 

законосъобразно и срочно правосъдие, в изпълнение на задълженията по 

чл. 117, ал. 1 от Конституцията на Република България – защита правата и 

законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, както 

и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт – справедливо и 

безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на законите 

спрямо всички. 

Дейността на съдиите и съдебните служители и през отчетната 

година, и резултатите от отчетния период, за пореден път доказват 

необходимостта от административните съдилища, те гарантират бърза и 

ефикасна защита на правата и интересите на гражданите и достъп до 

правосъдие. 

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. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

1. Съдии. 

В началото на отчетния период щатната численост на магистратите 

в Административен съд Бургас  е 17 щатни бройки и включва 

Административен ръководител-председател, Заместник на 

административния ръководител – заместник-председател – 1 щатна бройка 

и съдии – 15 щатни бройки, като едната е на отстранения по чл. 230 от 

Закона за съдебната власт. 

С решение по протокол № 13 от 24 април 2018 г., на основание чл. 

165, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт, считано от 11.04.2018 г. е 

освободен от длъжност „съдия“ в Административен съд – Бургас Атанас 

Ганчев Вълков. 

През 2018 г. от 16 щатни длъжности реално правораздаваха 15 

съдии, тъй като през цялата година съдия Любомир Луканов бе 

командирован в Административен съд – Перник, считано от 20.11.2017 г. с 

заповед № 2070 от 15.11.2017 г. на председателя на Върховен 

административен съд. 

Съдия Луканов бе участвал в конкурс за повишаване и 

преместване, който спечели и след обжалване, и произнасяне на състав на 

Върховен административен съд на 14 ноември 2018 г. встъпи в длъжност 

„съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия.  

Със заповед № 744 от 12 април 2018 г. на председателя на 

Върховен административен съд поради установената висока действителна 

натовареност на магистратите от съда са командировани съдия Стела 

Динчева от Административен съд – Сливен и съдия Диана Петкова от 

Административен съд – Ямбол, считано от 16.04.2018 г. за срок от три 

месеца. След изрично заявено съгласие и желание от страна на съдия Стела 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 101 
тел.:056/ 806 061, факс: 056/806 061 

e-mail: office@bs-adc.justice.bg 

5 
 

Динчева и съдия Диана Петкова, командироването на съдия Динчева е 

продължено до 31 август 2018 г., а това на съдия Петкова до 15 септември 

2018 г. 

Със заповед № 2347 от 17 септември 2018 г. на председателя на 

Върховен административен съд е командирован съдия Веселин Белев от 

Районен съд – Бургас. 

Считано от 25 септември 2018 г. със заповед № 2362 от 19 

септември е командирована от Районен съд Бургас, съдия Яна Колева. 

С решение по Протокол № 8  от 27.02.2018 г. на Съдийската 

колегия на Висш съдебен съвет бе обявена конкурсна процедура за избора 

на „Административен ръководител-председател“ на Административен съд 

– Бургас. Кандидат в процедурата бе съдия Чавдар Димитров. 

На 30.10.2018 г. единодушно Съдийската колегия на Висш съдебен 

съвет избра за „Административен ръководител-председател“ на 

Административен съд – Бургас съдия Димитров, който встъпи официално 

в длъжност на 12.11.2018 г. 

След направения избор със заповед № 2742 от 12 ноември 2018 г. 

на председателя на Върховен административен съд е прекратено 

командироването на съдия Панайот Генков като „изпълняващ функциите 

председател“ на Административен съд – Бургас. 

Юридическият стаж на магистратите от Административен съд – 

Бургас по смисъла на ЗСВ към 31.12.2018 г. е както следва: 

- Чавдар Димитров -     17 години и 5 месеца; 

- Христо Христов -     30 години и 7 месеца; 

- Галина Радикова –     27 години и 5 месеца;  

- Станимир Христов -    24 години  и  11 месеца; 

- Лилия Александрова –    22 години и 10 месеца; 
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- Павлина Стойчева –    21 години и 8 месеца; 

- Станимира Друмева –    21 години и 6 месеца; 

 - Диана Ганева -    21 години и 2 месеца; 

- Златина Бъчварова-Кънчева –   21 години и 9 месеца; 

- Румен Йосифов –     19 години и 9 месеца; 

- Даниела Драгнева –     19 години и 6 месеца; 

- Атанаска Атанасова –    18 години и 7 месеца; 

- Веселин Енчев –     18 години и 3 месеца; 

- Марина Николова -    13 години и 8 месеца. 

През 2018 г. в съда са обособени 17 административни състава и пет 

постоянни тричленни състава, разглеждащи дела по ЗАНН,  ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ, 24 часови полицейски задържания по чл. 72 от ЗМВР както и 

дела образувани по оспорване на подзаконови нормативни актове и други 

случаи, предвидени от закон. 

 

2. Служители. 

За 2018 г. общата щатна численост на съдебните служители на 

Административен съд Бургас е 36,5.  

На 30.06.2018 г. е прекратено трудовото правоотношение със 

служителя, заемал 0,5 щатна бройка „Връзки с обществеността“ поради 

наличието на изменение на чл. 340а, ал. 2, т. 5 от Закона за съдебната 

власт. 

На 08 октомври 2018 г. е прекратено трудовото правоотношение 

със служителя, заемал длъжността „съдебен статистик“, като на негово 

място е преназначен друг съдебен служител от администрацията на съда. 

На 09 ноември 2018 г. е прекратено трудовото правоотношение със 

служителя, заемал 1 щатна бройка „шофьор. 
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Към 31 декември 2018 г. в Административен съд Бургас са заети 35 

щатни бройки за съдебни служители на следните длъжности: „съдебен 

администратор”, „главен счетоводител”, „началник служба „Деловодство”, 

„системен администратор”,  „съдебни деловодители” – 9 щ.бр., „съдебни 

секретари” – 8 щ.бр., „касиер”, „съдебен статистик”, „съдебен архивар”, 

„призовкари” – 3 щ. бр., „куриер“, „чистач” и „съдебни помощници” – 7 

щ.бр.  

Към 31.12.2018 г. съотношението между магистратите и съдебните 

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

съдебни служители) е 1 : 2,15, което е под средното за страната за 

административните съдилища – за 2016 г. – 3,10, а за първото полугодие на 

2017 г. – 3,07. 

Продължи се въведената в предходни периоди практика  

Административен съд – Бургас да осъществява дейността си на принципа 

на взаимозаменяемост и съвместяване на дейности. Същият в условията на 

недостига на щатни бройки се оказва критичен за работата на 

администрацията. Това важи особено в ситуациите на ползване на платен 

годишен отпуск през летния сезон, когато натоварването е най високо.  

Спазвайки  принципа за екипност, всеки съдия работи с определен съдебен 

помощник, съдебен деловодител и съдебен секретар, като отново поради 

недостиг на кадри се налага някои деловодители и секретари да обслужват 

по трима вместо стандартните двама магистрати. Най-обективен критерий 

за натовареността на съдебната администрация е броят дела, които всеки 

секретар и деловодител обработва за година по този критерий на 

натовареността на администрацията Бургас изпреварва дори най-

натоварения административен съд в страната. 
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Голяма част от работещите в съда съдебни служители са с 

дългогодишен стаж в съдебната система имат необходимия опит за 

доброто изпълнение на служебните си задължения, придобили са 

необходимата рутина и изпълняват съвестно трудовите си задължения. 

През месец ноември 2018 година 33 съдебни служители са 

атестирани и са получили оценка „отличен„.  Двама съдебни служители са 

повишени 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), на Върховен 

административен съд и в регионални семинари. 

 

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 10 магистрати и 8 съдебни служители по следните теми:   
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 „Задължителна текуща квалификация на административни съдии 

при повишаването им в длъжност. Административно право“ – 11-

17.02.2018 г. и от 11-17.03.2018 г. проведено в гр. София, два модула, 

участвала съдия Марина Николова. 

 „Противоречива практика в прилагането на ЗАНН“ – 09-

10.02.2018г., работна среща проведена в УБ на ВАС с. Лозенец, участвали 

съдиите Панайот Генков, Станимира Друмева, Станимир Христов, Лилия 

Александрова, Даниела Драгнева, Павлина Стойчева, Диана Ганева, Румен 

Йосифов, Чавдар Димитров, Веселин Енчев 

 Управление на човешките ресурси. Организационно поведение на 

съдебната администрация. Статут на съдебните служители – 21-

23.03.2018 г., проведена в гр. Пловдив, участвали Мария Динева и Стоянка 

Минчева; 

   „Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за 

защита съгласно Конвенцията. Преглед на съдебната практика по 

ЗОДОВ. Отговорност на държавата за вреди настъпили от нарушение 

правото на Европейския съюз“ – 26-28.03.2018 г., семинар организиран от 

НИП, проведен в гр. София, участвали съдиите Даниела Драгнева и Лилия 

Александрова; 

 „Съдебни секретари“ – 03-04.04.2018 г., обучение проведено в гр. 

Бургас, участвали съдебните секретари  Маринела Вълчева, Стоянка 

Атанасова, Ирина Ламбова и Йовка Банкова; 

 Официално откриване на сградата на Административен съд 

Видин – 10-12.05.2018 г. участвали съдиите Панайот Генков и Диана 

Ганева; 

 „Осигуряване на съответствие на СФУК в Административните 

съдилища спрямо промените в нормативната уредба на Република 
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България“- 06-08.06.2018 г., гр. Пазарджик, участвали Мария Динева и 

Стоянка Минчева; 

 „Работен форум във връзка с прилагането на Общия регламент за 

защита на личните данни. Дискусия за обсъждане на приложимите мерки 

до законодателното уреждане на проблема“ – 05-06.07.2018 г. гр. София, 

участвала съдия Станимира Друмева 

 „Защита на личните данни в съдебната система“ – 24-26.09.2018 

г., гр. София, по проект „Качествено професионално обучение за 

повишаване ефективността на правосъдието“, участвали Константин 

Григоров и Ваня Петкова; 

 „Управление на администрацията в системата на 

административните съдилища в светлината на промените в АПК и ЗСВ. 

Актуални проблеми“- 10-12.10.2018 г., гр. Вършец, участвала Мария 

Динева; 

 „Въвеждането на Европейския идентефикатор за съдебна 

практика ECLI в България – необходимост и практически ползи в 

работата на юристите“ – 18.10.2018 г., гр. Бургас, участвали съдия 

Станимира Друмева, съдебни помощници Йоана Лукова, Петя Колева; 

 „Преюдициални запитвания към СЕС относно законодателството 

на ЕС в областта на убежището“ - 24 – 26.10.2018 г.  – обучение 

организирано от ВКБОН, гр. София, участвал съдия Чавдар Димитиров; 

 „Облагането по Закона за данък върху добавената стойност. 

Производство по издаване на административни актове в областта на 

облагането с ДДС. Съдебен контрол“, 15-16.11.2018 г., гр. Бургас, 

участвали съдиите Румен Йосифов, Диана Ганева, Станимир Христов, 

съдебни помощници Анета Динева, Диана Калоянова, Йоана Лукова, Петя 

Колева; 
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 „Данъчното законодателство в България през погледа на 

експертите“ – 16.11.2018 г., гр. София, организирана от лабораторията за 

научно-приложни изследвания на Университет по финанси, бизнес и 

предприемачество (ВУЗФ) научно-приложна конференция, като лектор 

участвала съдия Станимира Друмева; 

  „Етични норми на съдебните служители. Основни изисквания към 

дейността на съдебните служители. Работа по административни дела“- 

16-18.11.2018 г., регионален семинар на Административен съд – Сливен, 

проведен в УБ на ВАС с. Лозенец – участвали съдебните секретари Стоянка 

Атанасова, Ирина Ламбова, Маринела Вълчева, съдебен деловодител 

Мария Георгиева, съдебен архивар Галина Дразова и Мария Динева – 

съдебен администратор; 

 Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на 

Европейския съюз, от 23.02 – 11.11.2018 г., организирано от Център за 

обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“, участвала Диана Калоянова – 

съдебен помощник; 

 „Основни на европейското конкурентно право“ – 25-28.11.2018 г., 

гр. София, организирано от Академия по европейско право, участвала 

Диана Калоянова; 

 „Обучение по данъчно право“ – 03-05.12.2018 г., гр. София, 

организирано от Международна организация за развитие на правото, 

участвала съдия Павлина Стойчева; 

 ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 

  „Актуални въпроси по приложението на законите за 

възстановяване на собствеността върху недвижими имоти“, 

дистанционно обучение, съдебен помощник Диана Калоянова. 
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 „Закон за местните данъци и такси“, дистанционно обучение 

съдебен помощник Диана Калоянова; 

 „Принудителни административни мерки по ЗДДС“, дистанционно 

обучение участвали съдебни помощници Диана Калоянова, Петя Колева, 

Йоана Лукова и Анета Динева; 

 „Съдебен контрол върху актовете, издавани от Националната 

експертна лекарска комисия и другите органи на медицинската 

експертиза“, дистанционно обучение участвали съдебни помощници 

Диана Калоянова, Йоана Лукова и Петя Колева; 

 „Принудителни административни мерки по ЗДвП“, дистанционно 

обучение участвали съдия Румен Йосифов, съдебни помощници Йоана 

Лукова, Петя Колева и Анета Динева; 

 „Документиране на граници и очертания на обектите на вещни 

права“ дистанционно обучение, участвала съдебен помощник Диана 

Калоянова; 

 „Работа с текстове, съгласно актуалните граматически правила“,  

дистанционно обучение участвала съдебен помощник Диана Калоянова. 

  „Обжалване на откази за вписване в Търговския регистър – 

проблеми по исковете за обезщетения“, дистанционно обучение, 

участвала Диана Калоянова, съдебен помощник. 

 „Отговорност на медицинските специалисти и лечебните заведения 

в административното правосъдие“, дистанционно обучение, участвала 

Диана Калоянова съдебен помощник; 

 „Съдебна практика по ЗУСЕСИФ. Административно правни 

аспекти“, дистанционно обучение, участвали Йоана Лукова и Петя Колева 

съдебни помощници; 
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 „Правата произтичащи от чл. 5 на Европейската конвенция за 

правата на човека и тяхната защита, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от 

ЗОДОВ“, дистанционно обучение, участвала Диана Калоянова съдебен 

помощник; 

 „Конфликт на интереси – административно правни аспекти“, 

дистанционно обучение, участвала Диана Калоянова съдебен помощник; 

 „Правни аспекти при разглеждането на данъчни дела“, 

дистанционно обучение, участвали Диана Калоянова, Йоана Лукова, Петя 

Колева и Анета Динева съдебни помощници; 

 „Правна сила на решенията на Общинска служба „Земеделие“, 

дистанционно обучение, участвали Диана Калоянова и Петя Колева 

съдебни помощници; 

 „Косвен съдебен контрол върху реституционни актове“, 

дистанционно обучение, участвала Диана Калоянова съдебен помощник; 

 „Предизвикателствата на Орхунската конвенция в 

правоприлагането“, дистанционно обучение, участвала Диана Калоянова 

съдебен помощник; 

 „Правно действие на плана на новообразуваните имоти“, 

дистанционно обучение, участвали Диана Калоянова и Петя Колева 

съдебни помощници. 

 ІІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 Разпределението на делата в Административен съд – Бургас през 

2018 г., съгласно заповед № РД-12-176 от 03.05.2017 г. на и.ф. 

председателя на съда се извършва от заместник-председателя на 

Административен съд Бургас съдия Станимира Друмева. Определянето на 

съдия-докладчика се извършва чрез предоставена от Висш съдебен съвет 
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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 

2018 г. делата се разпределяха 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 околната 

среда, Закон за културното наследство, Закон за биологичното 

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

        28. Закон за държавните резерви и военновременните запаси, 

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, 
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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; 
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     48. Възобновяване на КАНД; 

 41. В частта „Други касационни (ЗСПЗЗ)“.  

  

 С решение на Общото събрание на съдиите от Административен съд 

– Бургас от 13.12.2018 г. се изменят групите дела за разпределение на 

делата, като от 01.01.2019 г.  групите са единадесет.  Според становището 

на общото събрание окрупняването на групите ще доведе до по-

равномерното разпределение на делата сред магистратите и до по-

равномерното им натоварване през годината. Въпреки това системата за 

разпределение на делата е несъвършена, като емперичният опит показва, 

че поради неусъвършенстване на първоначално заложения алгоритъм се 

наблюдава тенденция при разпределение на делата системата да „харесва“ 

конкретни страни за конкретни състави, което създава невярно 

впечатление в обществото за предопределеност на съставите разглеждащи 

техните казуси. 

 Като първа инстанция Административен съд – Бургас разглежда 

жалби срещу подзаконови нормативни актове /наредби или отделни 

членове от тях на общинските съвети/, общи /актове с еднократно правно 

действие, засягащи неопределен брой лица/ и индивидуални 

административни актове по ЗМ, ДОПК, ЗУТ, ЗКИР, ЗДСл, ЗМВР, ЗДОИ 

ЗОС, ЗМСМА, искове по ЗОДОВ и др. и като касационна инстанция – 

жалбите против решенията на районните съдилища по дела образувани 

срещу наказателните постановления издадени от държавните органи, както 

и като касационна инстанция по някои специални закони като ЗСПЗЗ, 

ЗМВР, ЗГЗГФ.   

 Дела за разглеждане 

 През 2018 г. общият брой на делата за разглеждане в съда е 4394, от 

които първоинстанционни 3041 и касационни 1353 броя дела. 
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 За същия отчетен период на 2017 г. делата за разглеждане са 4205. 

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

 Анализът на данните сочи, че през 2018 година броя на делата за 

разглеждане се е увеличил спрямо 2016 г. с 869 дела или 24.65 %, а спрямо 

2017 г. нарастването е със 189 броя или 4.49 %. 

 1.1. Висящи дела в началото на отчетния период 

 В началото на отчетния период броят на останалите несвършени дела  

е 860, от които 670 първоинстанционни и 190 касационни дела.  В 

сравнение с предходната 2017 г. броят на несвършените дела е нараснал 

със 184 бр. дела или 27.22% , а спрямо 2016 г. е намалял с 85 дела или 

9.00%.  Основна причина за това е преразпределението на част от делата на 

командировани от председателя на Върховен административен съд без 

тяхно съгласие лица, за които статистиката показа, че за шестмесечието на 

командироването им продуктивността на същите е била над 2 пъти по-

ниска от тази на титулярите. Това обстоятелство в комбинация със 

заместването им от командировани магистрати от районните съдилища без 

опит в административното правораздаване доведе до констатираното 

забавяне в темповете на работа. Тези фактори, отчетени комплексно с 

недостатъчната кадрова обезпеченост на съдилището с магистрати, 

съдебни помощници и служители на администрацията ще доведе до 

поддържане на това по-ниско темпо на работа до категоричното 

разрешаване на въпроса с кадровата обезпеченост на Административен съд 

– Бургас. 

 1.2. Новообразувани дела 

 Новообразуваните дела през 2018 г. са 3534. От тях 2371 

първоинстанционни дела и 1163 касационни дела. 
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 За 2017 г. новообразуваните са били 3529 броя дела, от които 2247 

първоинстанционни и 1282 бр. касационни дела. 

 Използвайки характеристиките на Системата за измерване на 

натовареността на съдиите можем да заключим, че при минимално 

увеличение на броя на делата за трета поредна година, магистратите от 

Административен съд – Бургас са разгледали през годината повече и по-

сложни първоинстанционни дела за сметка на намалелия брой касационни 

дела, което обстоятелство е самостоятелен признак за продължаващото 

увеличение в натовареността на съдиите от Административен съд – Бургас. 

 През 2016 г. новообразуваните дела са били 2580, от които 

първоинстанционни  1418 и касационни 1162.    

   Сравнителният анализ на данните от трите отчетни периода показва, 

че броят на новообразуваните дела за 2018 г. се е увеличил спрямо 2017 г. 

с 5 броя или с около 0,15 % и с 954 броя или с 37 % спрямо 2016 г.  

 След проследяване на трите отчетни периода се налага изводът, че 

броят на делата продължава да е значителен, през отчетния период, като 

макар и с малко той е нараснал. 
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 Увеличен броят на новообразуваните дела за 2018 г. в 

категориите: други администратини дела, частни административни дела, 

ЗУТ, исковите производства; 

 През отчетния период бяха образувани общо 313 броя частни 

административни дела против разпореждане за предварително изпълнение 

на заповеди за налагане на принудителни административни мерки 

издадени от органите на ТД на НАП Бургас.  Наблюдава се трайно 

увеличение на този вид дела. Този факт в комбинация с техния незабавен 

характер, както и факта че голям брой от тях постъпват в периода на 

съдебната ваканция, доведе до изключително голямо натоварване на 
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дежурните съдии. Но трябва да се отбележи, че всички масгистрати 

проявиха мотивираност и организираност, и постановяваха съдебните си 

актове в предвидените срокове и със съдействието на наличните през 

съдебната ваканция съдебни помощници.   

 

 Броят на новопостъпилите дела за 2018 г. са разпределени по съдии, 

както следва: 

- Атанаска Атанасова  - 224 бр. 

- Веселин Енчев - 260 бр. 

- Галина Радикова - 116 бр. 

- Даниела Драгнева - 225 бр. 

- Диана Ганева - 217 бр. 

- Златина Бъчварова - 221 бр. 

- Лилия Александрова - 213 бр. 

- Марина Николова - 227 бр. 

- Павлина Стойчева - 201 бр. 

- Панайот Генков - 97 бр. 

- Румен Йосифов - 221 бр. 

- Станимир Христов - 229 бр. 

- Станимира Друмева - 150 бр. 

- Христо Христов - 213 бр. 

- Чавдар Димитров -  256 бр. 

- Диана Петкова -  69 бр. 

- Стела Динчева -  98 бр. 

- Веселин Белев - 152 бр. 

- Яна Колева - 96 бр. 

- Димитър Гальов - 49 бр. 
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Постъпили дела през отчетния период, разпределени 

по съдии. 

  

  

 Този брой дела, разпределен на броя съдии, действително работили 

през годината, дава следните данните за натовареността на съдия през 

годината – при 17 съдии по щат и 3534 бр. новообразувани дела се 

получава средно по 208 дела на съдия на месец. 

 Тук трябва да се отбележи, че динамиката в съдийския състав през 

отчетната 2018 г. бе голяма. Затова реалната натовареност на титулярните 

съдии като се отчете и този факт, е по-висока. В края на периода 

действащи първоинстанционни състави са 17.  
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 2. Свършени дела 

 През 2018 г. свършените дела в Административен съд – Бургас са 

общо 3650 при 3364 за 2017 г. и 2867 за 2016 г.  

 Броят на свършените дела през 2018 г.  увеличил с около 8,50 % (286 

броя) спрямо 2017 г. и   27,30 % (783 броя) спрямо 2016 г. 

 Средномесечно свършените дела през 2018 г. са 304 на един съдия, 

при 280 дела за 2017 г. и 239 броя дела за 2016 г. 

 

Средномесечно свършени дела за периода 2016 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От общо свършените дела за 2018 г. първоинстанционните са 2440 

броя, като броят им съответно за 2017 е 2058, а за 2016 е 1707. 

Като един съдия е постановил средно годишно 203 

първоинстанционни акта или средно около 20 дела месечно. 
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    Свършени касационни дела 

 През отчетния период свършените касационни дела в 

Административен съд – Бургас са общо 1210, от които 1199 броя НАХД и 

11 броя други касационни дела.  

 За 2017 г. касационните дела са били 1306, от които 1285 броя НАХД 

и 21 броя други касационни дела при 1160 броя касационни дела за 2016 г., 

от които 1148 броя НАХД и 12 броя други касационни дела. 

 Свършените касационни дела през 2018 г. са с 96 броя или в 

процентно съотношение 7.35% по-малко спрямо 2017 г. и с 50 броя по-

повече спрямо 2016 г. или с 4.31%. 

 Средното постъпление на съдия е 68 дела годишно или  около 6 дела 

на месец. 

 Средният брой на свършените касационни дела е 71 годишно или 

около 6 дела на месец на съдия. 

 

Свършените касационни дела за периода 2016 - 2018 
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 2.1. Решени дела по същество  

 Общият брой на решените дела с акт по същество за 2018 година е 

3077, за 2017 година е 2777,  като за 2016 г. броят е бил 2412.  

 В процентно съотношение решените по същество дела са увеличени  

с около 10,80 % спрямо 2017 г. и с 27,57 % спрямо 2016 г. 

 

Решени дела по същество за периода  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

През 2018 г. броят на решените по същество дела е 84,30 % от общо 

свършените дела.  

 През разглеждания отчетен период от общо решените по същество 

дела, уважени са 1197 жалби, частично уважение са 216 жалби, отхвърлени 

са 1661 жалби и 3 са обявени за нищожни 
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 Като за 2017 г. от 2777 дела, уважените изцяло жалби са 1116 броя, 

уважените частично - 216 броя, отхвърлените - 1437 броя, 8 акта са 

обявени за нищожни.  

 През 2016 г., 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. 

   

 2.2. Прекратени дела  

 За 2018 г. прекратените дела са 573 броя, от които 544 са 

първоинстанционни и 29 касационни дела. 

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

първоинстанционни и 35 касационни дела, за 2016 г. цифрите са общо 

прекратени 455, първоинстанционни 432 и 23 касационни дела. 

 Най-голям е броят на прекратените дела в групи „други 

административни дела“  – 169 бр.; искове по АПК – 75 бр.; ЗУТ и ЗКИР – 

70 бр.; ДОПК и ЗМ – 63; ЗДСл – 43 бр. 

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

ЗОСОИ, ЗВСВНОИ  и по ЗТСУ – 9 броя дела, КСО и ЗСП – 15, дела по чл. 

304 от АПК – 1 броя.  

 Като основни причини за прекратяване на делата, могат да се 

посочат следните: подаване на недопустими жалби или протести, като 

просрочени или насочени срещу акт, неподлежащ на съдебно обжалване. 

Често срещана причина е и неизпълнение на указанията дадени от съда и 

не отстраняване в срок на нередовност по жалбата, съгл. чл. 158, ал. 3 от 

АПК. 
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2.3.Свършени в срок дела 

 2.3.1. Свършени дела в срок до 1 месец 

 През 2018 г. свършените дела в срок до 1 месец от датата на 

разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 1048 дела или 28,71 % от общия брой 

на свършените дела 

 За 2017 година свършените дела в срок до 1 месец  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.   

 При сравнителния анализ на отчетните периоди на 2017 г. и 2018 г. 

се установява един постоянен процент дела приключени в едномесечния 

срок, като спрямо 2016 г. е по-висок с приблизително 10 %  от общия брой 

на свършените дела. 

 2.3.2. Свършени дела в срок от 1 до 3 месеца 

 За отчетната 2018 година свършените дела от 1 до 3 месеца от датата 

на разпореждането за насрочване на делото в първо заседание до 

постановяването на съдебния акт са 1547 или 42,38 % от всички свършени 

дела. 

 Свършените дела за 2017 г. в срок от 1 до 3 месеца  са 1544 броя или 

45,89 % от общия брой на свършените дела за отчетния период. Т.е 

наблюдава се лек спад от около 3 %, но в абсолютни числа броят се запазва 

постоянен. 

 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 двете години 2017 и 
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2018 г. броят е еднакъв и е нараснал спрямо 2016 г. с 450 дела или със 

24,66 %. 

 Този процент е един показател на първо място за това, че 

магистратите са дисциплинирани и подхождат професионално към 

задълженията си въпреки високата натовареност. А на второ място за това, 

че използват всички процесуални способи за ускоряване на 

производството, дисциплиниране на страните, вещите лица за 

приключване на значителен брой дела в рамките на три месечния срок. 

 2.3.3. Свършени дела в срок над 3 месеца 

 През изминалата година се наблюдава нарастване в броя на делата в 

срок над 3 месеца,  начиная от датата на разпореждането за насрочване на 

делото в първо заседание до постановяването на съдебния акт, като броят 

им е 1055 или 28,90 % от общия брой на свършените дела, като за 

сравнение за 2017 г. в срок над 3 месеца са приключени 884 броя или 26,28 

% от общия брой на свършените дела за отчетния период, а за 2016 г. са 

1066, като това е 37,18 % от общият им брой. Не е констатирано 

неоправдано забавяне в производствата. Причините бяха изтъкнати и по-

рано в доклада, а те са първо място незаинтересованост на 

командированите без тяхно съгласие магистрати да приключат 

своевременно делата на техен доклад и на второ място нарасналия брой 

дела с по-висок коефициент на трудност спрямо по-малкия брой 

касационни дела за разглеждане. Тримесечния срок за приключване на 

делата може да се каже, че е препоръчителен, не е законово регламентиран, 

възприет и утвърден е в статистическите форми на Висш съдебен съвет. 
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2.4. Срок на изготвяне на съдебните актове 

 За 2018 г. изготвените съдебни актове в 1 месечен срок след 

обявяване на делото за решаване са 3564, което е 97,64 % от всички 

съдебни актове – 3650. 

 През 2017 г. постановените съдебни актове в 1-месечен срок  са 3311 

броя, което представлява 98,42 % от всички съдебни актове – 3364. 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. 

 Трябва да бъде отбелязано това, че макар като процент същият да се 

запазва в нивата от предишната година, в абсолютно цифрово изражение 

при идентичен числен състав на магистратите броят на постановените в 

месечен срок съдебни актове е нараснал с 200 броя. 

  През отчетния период постановените съдебни актове в срок от 

1 до 3 месеца след обявяване на делото за решаване са 86 или 2,36 % 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 53 за 2017 г. и 96 броя за 2016 г. Няма 

постановените съдебни актове над 3 месеца за 2017 г. и  за 2016 г.  

 Въпреки, че данните сочат за леко повишаване на този  показател, 

това не означава спад в качеството на правораздаването, може да се 

отбележи, че магистратите от съда проявяват изключителен 

професионализмът и отговорност, като в случаите на изключителна 

сложност на делата проявяват предпочитание към качеството вместо към 

бързината на постановяване на окончателния съдебен акт. 
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Постановени съдебни актове в едномесечен срок за периода 

2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Несвършени дела в края на периода  

 Броят на несвършените дела в края на отчетния период е 744, от 

които: 601 броя първоинстанционни и 143 броя касационни. 

 Най-голям е броят на несвършените „други административни дела“ – 

159, по ДОПК и ЗМ – 146, касационни – 143 и по ЗУТ и ЗКИР – 134 броя. 

 3.1. Основни причини за несвършени в тримесечен срок дела:      

 Това са основно дела със сериозна фактическа и правна 

сложност и разнообразен характер; забавяне предизвиква и  

задължението за съобщаване на оспорването в „Държавен 

вестник“, като обикновено няма и предварително внесена 

такса за извършване на обявяването; 
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 Дела по ДОПК и ЗМ, които не приключват в едно съдебно 

заседание и изискват сериозен счетоводен ресурс и са 

свързани с изготвяне на повече от една експертизи 

 Броят на останалите несвършени дела (395) от общо 

образуваните (578) дела през месец ноември и месец 

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; 

 При отмяна на съдебен акт от горната инстанция, когато 

делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените 

действия или за ново разглеждане,  

 Възобновяване на производството в срока за произнасяне на 

съдебен акт; 

 Неокомплектовани в цялост преписки от различни 

институции. 

 4. Обжалвани и протестирани дела 

 През отчетния период на 2018 г. срещу постановените съдебни 

актове от съдебните състави на съда бяха подадени общо 1136 жалби, като 

за 2017 г. броят на жалбите е 911 и за 2016  г. 836 

 Сравнявайки данните за трите отчетни периода, през 2018 г. броят на 

обжалваните дела е увеличен спрямо 2017 г.  с 225 дела или 24,7 %, а 

спрямо 2016 г. с 300 дела или 35,89 % . 

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

други административни дела – 195, частни административни дела – 192, 

дела по ДОПК и ЗМ – 185 и по ЗУТ и ЗКИР – 173 броя.  
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 4.1. Обжалвани и протестирани решения 

 Обжалваните и протестирани решения през 2018 г. са 734.  За 2017 г. 

са  625, а за 2016 г. - 646. 

 4.2. Обжалвани и протестирани определения 

 Обжалваните и протестирани определения през 2018 г. са 402. За 

2017 г. са 349, а за 2016 г. - 190.  

 

      Обжалвани и протестирани решения и определения за 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела 

  През 2018 г. върнатите с резултат от Върховен административен съд 

обжалвани и протестирани съдебни дела са 908. Общият брой на 

потвърдените от Върховен административен съд съдебни актове за  

отчетната година е 700. Като изразено в процентно отношение общия брой 

на потвърдените актове е 77,09 %. 
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 5.1. Резултати от върнати обжалвани и протестирани решения 

 През отчетния период с резултат от Върховен административен съд 

са върнати 618 решения. От тях са потвърдени 469 броя, 119 решения са 

отменени изцяло и 30 решения са отменени частично. 

 75,89  % 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.   

  Изложените до тук фактически данни са онагледени в табличен вид, 

както следва: 

№ Съдия Общ брой Брой потвърдени 
Брой отменени  

изцяло 

Брой отменени 

частично 

    2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Ат. Атанасова 37 57 44 26 38 35 5 12 9 6 7   

2 В. Колева 29 55 31 22 48 27 2 5 3 5 2 1 

3 В. Енчев 58 58 42 36 41 26 16 11 13 6 6 3 

4 Г. Радикова 46 48 34 31 38 29 9 8 5 6 2 0 

5 Д. Драгнева 45 47 41 27 33 30 9 7 7 9 7 4 

6 Д. Ганева 0 6 36   3 28   2 7   1 1 

7 Д. Петкова     2     2             

8 Зл. Бъчварова 59 40 51 39 26 41 13 9 6 7 5 4 

9 

Л. 

Александрова 38 42 25 19 22 18 11 9 5 8 11 2 

10 Л. Луканов 33 47 20 21 40 16 6 5 3 6 2 1 

11 М. Николова 0 0 11 0 0 9 0 0 2 0 0 0 

12 П. Стойчева 43 35 37 34 22 27 6 10 8 3 3 2 

13 П. Генков 0 1 17 0 1 13 0 0 3 0 0 1 

14 Р. Йосифов 49 35 39 26 27 32 12 6 7 11 2 0 

15 Ст. Христов 42 33 46 21 26 34 20 6 11 1 1 1 

16 Ст. Друмева 13 19 33 11 18 26 1 1 5 1 0 2 

17 Т. Евтимова 44 29 21 24 19 12 8 8 8 12 2 1 

18 Ч. Димитров 6 49 49 6 42 38   3 7   4 4 

19 Хр. Христов 3 24 39 2 16 26 1 6 10   2 3 

ОБЩО: 545 625 618 345 460 469 119 108 119 81 57 30 
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5.2. Резултати от върнати обжалвани и протестирани определения 

 През 2018 г., върнатите от Върховен административен съд  

определения на Административен съд – Бургас са общо 290, като 231 са 

потвърдени, изцяло отменени – 57 и 2 частично отменени определения. 

 През отчетния период по 231 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. 

 Резултатите от съдебния контрол върху определенията са отразени в 

таблична форма по съдии:    

 

 

№ Съдия 

Общ брой Брой потвърдени 
Брой отменени  

изцяло 

Брой отменени 

частично 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Ат. Атанасова 11 12 11 11 12 9     2       

2 В. Колева 12 29 2 12 22     7 2       

3 В. Енчев 5 15 10 5 13 9   2 1       

4 В.Белев 0 0 5     3     2       

5 Г. Радикова 9 16 10 9 16 9     1       

6 Д. Драгнева 12 9 32 12 7 14   2 17     1 

7 Д. Ганева 0 10 5   9 4   1 1       

8 Д.Петкова 0 0 5     5             

9 Зл. Бъчварова 3 8 33 3 8 21     12       

10 

Л. 

Александрова 7 8 13 7 8 13             

11 М.Николова 0 3 18 0 2 17   1 1       

12 П. Стойчева 6 12 4 6 10 4   1     1   

13 П. Генков 0 2 3 0 2 2     1       

14 Р. Йосифов 11 23 18 11 16 11   7 7       

15 Ст. Христов 5 31 9 5 15 8   16 1       

16 Ст. Друмева 2 4 7 2 3 7         1   

17 Ст. Динчева     49     28     20     1 

18 Ч. Димитров 6 22 41 6 18 32   4 9       

19 Хр. Христов 10 15   10 15 13             

20 Яна Колева 0 0 2     2             

ОБЩО: 99 219 277 99 176 211 0 41 77 0 2 2 
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6. Причини за отмяна на решения и определения 

 Основания за отменя на решенията най-често е неправилност поради 

нарушение на материалния закон, като основни причини могат да се 

посочат: неправилна преценка на доказателствата; неправилно тълкуване и 

прилагане на относимите материалноправни норми. Наблюдават се и 

случаи на отмяна на определения и касаещи  спиране предварителното 

изпълнение на административен акт.  

 7. Натовареност на съда 

 През 2018 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 2018 г. към всичко дела за 

разглеждане е 21.54  и 17.89 към свършените дела. 

 За сравнение с предходните отчетни периоди, щатната натовареност 

на съда е била съответно: за 2017 г. към всичко дела за разглеждане 20.61 и 

17.49 към свършените дела, за 2016 г. към всичко дела за разглеждане – 

17.28 и 14.05 към свършените дела. Т.е тенденцията за ежегодно, макар и 

минимално нарастване на щатната натовареност на съдиите продължава. 

Тази тенденция е още по-ясно изразена при действителната натовареност 

на магистратите. 

 7.2. Действителна натовареност 

 Действителната натовареност за 2018 г. на Административен съд – 

Бургас към всичко дела за разглеждане е 23.07 и 19.16 към общо 

свършените дела. 

 За 2017 г. действителната натовареност към всичко дела за 

разглеждане е 21.90 и 17.52 към общо свършените дела. 
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 Като за 2016 г. действителната натовареност на съда е била 19.58 към 

всички дела за разглеждане и 15.93 към общо свършените дела. 

 

 7.2.1. Действителна натовареност по съдии: 

 

Съдия Дела за 

разглеждане 

Свършени дела Действителна 

натовареност към 

дела за 

разглеждане 

Действителна 

натовареност към 

свършени дела 

съдия 

Ат. Атанасова 

 

291 

 

230 

 

24,25 

 

19,17 

съдия 

В.Енчев 

 

311 

 

248 

 

25,92 

 

20,67 

съдия 

В.Белев 

 

155 

 

100 

 

44,3 

 

28,57 

съдия 

Г.Радикова 

 

158 

 

118 

 

19,75 

 

14,75 

съдия 

Д.Драгнева 

 

301 

 

263 

 

25,08 

 

21,92 

съдия 

Д.Ганева 

 

277 

 

232 

 

23,08 

 

19,33 

съдия 

Д.Петкова 

 

76 

 

75 

 

15,02 

 

15 

съдия 

Д.Гальов 

50 2   

съдия 

Зл.Бъчварова 

 

268 

 

252 

 

22,33 

 

21 

съдия 

Л.Александрова 

 

312 

 

239 

 

26 

 

19,92 

съдия 

М.Николова 

 

270 

 

222 

 

22,05 

 

18,5 

съдия 

П.Стойчева 

 

272 

 

205 

 

22,67 

 

17,08 

съдия 

П.Генков 

 

148 

 

148 

 

13,45 

 

13,45 

съдия 

Р.Йосифов 

 

257 

 

216 

 

21,42 

 

18 
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съдия 

Ст.Христов 

 

297 

 

245 

 

24,45 

 

20,42 

съдия 

Ст.Друмева 

 

190 

 

166 

 

15,83 

 

13,83 

съдия 

Ст.Динчева 

 

109 

 

107 

 

24,22 

 

23,78 

съдия  

Хр.Христов 

 

268 

 

242 

 

22,33 

 

20,17 

съдия 

Ч.Димитров 

 

287 

 

267 

 

23,92 

 

22,25 

съдия 

Я.Колева 

 

97 

 

73 

 

32,33 

 

24,33 

 

 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. 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 101 
тел.:056/ 806 061, факс: 056/806 061 

e-mail: office@bs-adc.justice.bg 

39 
 

За нуждите на архива на Административен съд – Бургас бяха 

закупени метални гардероби със секретни ключалки в коридорна част на 

сградата, където има монтирано видеонаблюдение, с което временно се 

реши острата нужда на съда от архивно помещение. 

1. Техническа и софтуерна обезпеченост  

2.1.Техническа обезпеченост 

 Наличната техника към настоящия момент не 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 края на 2018 г. Административен съд – Бургас със собствени 

средства закупи 2 бр. принтери, един бърз документен скенер и 8 броя 

монитори. Бяха поискани и предоставени средства от Висш съдебен съвет 

за закупуване на сървър за нуждите на съда. 

 

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.  

 Правно-информационна система „Апис”. През 2018 г. с подновяване 

на договора бяха увеличени броя на лицензите за ползваните продукти на 

правно-информационната система „Апис“. 

 Счетоводен продукт „Конто”. 
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 Програмни продукти „Кадри и работна заплата” и „Хонорари на 

съдебни експерти“.  

 Антивирусна програма ESET NOD. 

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 в секция „Бюджет“ е публикувана 

информация за годишния бюджет за 2019 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. 
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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. 

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 19 април 2018 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“. Те 

присъстваха на  съдебно заседание по административни дела, като на 

място в съдебната зала бяха запознати с ролята на всеки един участник в 

административното производство. 

През втората половина на месец юни 2018 година по покана на 

Националния институт на правосъдието като партньор на Обменна 

програма на Европейската мрежа за съдебно обучение, Административен 

съд Бургас посрещна европейски магистрати. 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 присъстваха в съдебно заседание на и.ф. 

председател на съда. 
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През втория срок на учебната  2018 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 Даниела Драгнева 

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.  

 

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. 
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VІІ. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ   

 През отчетния период не са извършвани планови или други проверки 

от инспектората при Висш съдебен съвет.  

 VІІІ. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 

През 2018 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.  

Отчитаме добри показатели по качество и бързина на правораздаване 

в сравнение с минали години. 

 За постигнатите през 2018 г. резултати, изказвам благодарност  на 

магистратите и съдебните служители в Административен съд  Бургас за  

високия професионализъм, отговорност, всеотдайност и много добра 

екипна работа. 

 

     ЧАВДАР ДИМИТРОВ 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

     НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  
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