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                                         ОБЩИ ЧАСТИ 
 

Проверката в Административен съд ПЕРНИК е извършена за 

времето от 29.06.2015 г. до 03.07.2015 г., в изпълнение на Заповед № ПП-

01-56/23.06.2015г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, от инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас 

Попов и Христо Нанев. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на АС Перник; организацията по образуване, 

движение на административните дела; организация по приключване на 

административните дела в законоустановените срокове; приключилите 

административни дела и констатиране на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички дела образувани и разгледани в 

АС Перник през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2013г. – 31.12.2014г. 

Задача на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и 

разговори. 

 

Проверката констатира следното: 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ.    

ОБЩА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

         

             1. Организация на административната дейност. 

 

            Административното ръководство на Административен съд- Перник 

през проверявания период е осъществявано от Административния 

ръководител, Председател, съдия Игнат Георгиев  и зам.председател съдия 

Стефан Станчев. През цялата 2013г.и 2014г. са правораздавали съдиите 

както следва: 

             Съдия ИГНАТ ГЕОРГИЕВ 

             Съдия СТЕФАН СТАНЧЕВ   

             Съдия ЕМИЛИЯ ИВАНОВА 

             Съдия СЛАВА ГЕОРГИЕВА 

             Съдия ИВАЙЛО ИВАНОВ 
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             Със заповед на административния ръководител на съда, посочените 

съдии са били конфигурирани в пет еднолични съдебни състава и два 

касационни/тройни/ съдебни състава. Касационните състави следните: 

 

              ПЪРВИ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ 

 

              Съдия Игнат Георгиев- председател 

              Съдия Стефан Станчев- член за времето от 01.01.2013г.-

14.04.2014г.             

              Съдия Емилия Иванова – член 

              Съдия Ивайло Иванов-член за времето от 14.04.2014г. -

31.12.2014г. 

 

              ВТОРИ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ 

  

              Съдия Стефан Станчев-председател 

              Съдия Емилия Иванова-член за времето от 01.01.2013г.-

14.04.2014г.               

              Съдия Слава Георгиева-член 

              Съдия  Ивайло Иванов –член за времето от 14.04.2014г.-

31.12.2014г.                 

              В АС Перник, административните дела се разпределят при 

спазване на принципа по чл.9 от ЗСВ  за случаен подбор на съдия-

докладчик, чрез електронна програма, разработена от ВСС – “Law Choice”. 

Със Заповед на Административния ръководител са одобрени и действат 

„Вътрешни правила за случайното разпределение на постъпилите дела в 

Административен съд Перник”. Същите са публикувани и на официалния 

интернет сайт на съда. Съгласно тези правила, постъпилите в 

регистратурата на съда, преписки се предават незабавно  за образуване и 

разпределение на зам.председателя, а в негово отсъствие на председателя 

на съда. Разпределението на делата се извършва съобразно тяхната 

поредност на постъпване. След разпределението, делата се докладват 

незабавно на определените съдии докладчици. Правилата уреждат 

случаите на изключване на съдия от случайния подбор, както и на 

преразпределяне на делата при направен отвод. Извършеното 

разпределение се протоколира на хартиен носител, подписан от 

разпределящия, който се прилага по делата. Съгласно Правилата,делата 

подлежащи на разглеждане в кратки процесуални срокове се докладват 

незабавно за образуване и се разпределят по реда на чл.9 от ЗСВ. Със 

заповед на административния ръководител на съда е определена 

натовареността на председателя на съда на 80 %, а на останалите съдии на 

100%. Правилата уреждат еднаквата натовареност на съдиите. 

 



 4 

В съда се водят по години азбучен указател за образуваните 

административни дела,книга за откритите съдебни заседания /срочна 

книга/, описна книга, книги за закрити и разпоредителни заседания, както 

и  регистър по чл.235, ал.5 от ГПК  и   регистър по чл. 251, ал.3 от АПК 

Книгите и регистрите се водят общо за всички административни състави и 

графите се попълват акуратно, съгласно изискванията на ПАС.  

В електронната деловодна система са отразени всички 

съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до 

информация по образуването и движението на делата. Редовно водените 

книги и регистри, и акуратното вписване на съдопроизводствените 

действия в електронната деловодна система, осигуряват откритост, 

достоверност и пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно 

разпоредбата на 73, ал.1 от Правилник за администрацията в 

съдилищата/ДВ бр.8/28.01.2014г./ 

          Със заповед на административния ръководител са одобрени и 

действат Правила за публикуване на съдебни актове на интернет 

страницата на АС Перник и Правила за изпращане на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес. 

         Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на 

натовареността на АС Перник и на графика на всеки конкретен съдия.  

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се 

докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в 

срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-

късно на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават в срок 

протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до страните 

се изпращат в деня на произнасянето на съда, или най-късно на следващия 

ден. 

  Със заповед № 18/17.02.2010г. на Административния ръководител 

на съда е регулирана дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. 

за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

Национална база данни „Население”.Утвърдени са Вътрешни правила за 

извършване на справки и е  определен   служител, който извършва 

съответните справки в системата в диалогов режим. 

            При проверката в АС Перник не бяха констатирани  случаи на 

отлагане на цели открити съдебни заседания. Създадена е организация за 

заместване в едноличните касационни състави.  

           Със Заповед №20/23.01.2010г. на Административния ръководител на 

съда е създадена организация за ежемесечна проверка на спрените и 

ненасрочени дела, от съдебните деловодители. Контрол за изпълнение на 

заповедта е възложен на съдебния администратор. 

            За проверявания период в съда няма загубени дела и дела, 

унищожени пред изтичане на срока за съхранение. 
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          2. Обща натовареност на съда. 

 

По данни от справки за дейността на съдиите, в Административен 

съд гр. Перник за 2013г. са разгледани 1846 административни, частни 

административни и касационни дела, от които постъпили през годината са 

1749 дела и са останали за разглеждане от предходен период 97 дела. 

Приключени са 1544 дела или 84 на сто от делата. Висящността на съда е 

увеличена от 97 дела в началото на периода, на 302 дела в края на периода, 

или с 205 дела, което се дължи на постъпили от ВАС по компетентност 

дела, образувани по оспорвания на обезщетение за настъпило природно 

бедствие на територията на гр. Перник.  

По данни от справки за дейността на съдиите, в Административен 

съд гр. Перник за 2014г. са разгледани 1218 административни, частни 

административни и касационни дела, от които постъпили през годината 

916 дела и останали несвършени от предходен период 302 дела. 

Приключени са 1007 дела или 83 на сто от делата. Висящността на съда е 

намалена от 302 дела в началото на периода, на 91 дела в края на периода 

или с 211 дела.  

 

3. Условия на труд 

 

          Условията на труд в АС Перник са отлични. Съдът  разполага със 

специално построен самостоятелен етаж в Съдебната палата на гр. Перник. 

Съдиите работят в самостоятелни климатизирани кабинети, снабдени с 

необходимите компютърни конфигурации. Съдебните зали са достатъчни 

за безпрепятственото правораздаване.-  

 

  

           ІI.ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  

           ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. 

  

                                СЪДИЯ ИГНАТ ГЕОРГИЕВ 

 

   1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,    

                             РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

                                         

            Съдия Игнат Георгиев, който е и административен ръководител на 

съда е с 19 години  стаж по чл.164 от ЗСВ. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2013г. съдия Георгиев е разгледал 252 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 61 
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дела и с определение за прекратяване 84 дела, или общо 145 дела. 

Коефициентът на ефективност, изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 58 на сто. В началото на периода е имало 

14 несвършени първоинстанционни дела, а в края му 107 дела. 

Висящността на състава е увеличена с 93 дела, което се дължи на 

посочената по-горе причина. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2014г. съдия Георгиев е разгледал 196 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

133 дела и с определение за прекратяване 44 дела, или общо 177 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 90 на сто. В началото на периода е имало 

107 несвършени дела, а в края му 19 първоинстанционни дела. 

Висящността на състава значително намалена с  88 дела. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Георгиев е разгледал в открито заседание 322 

административни дела, от които с решение са приключени 176 дела и с 

определение 142 дела или 318 дела. Коефициентът на ефективност, 

изчислен като отношение на приключени към разгледани дела в открито 

заседание, възлиза на 99 на сто, което е отличен показател на работата на 

съдия Георгиев. 

  Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни 

дела: адм. д. №№ 1/14г; 82/14г; 176/14г; 280/14г; 294/14г; 313/14г; 

617/14г; 492/14г; 607/14г; 6/14г; 622/14г; 763/14г; 765/14г; 788/14г; 

828/14г; 1352/13г; 3/13г; 20/13г; 26/13г; 4/13г; 101/13г; 191/13г; 244/13г; 

325/13г; 353/13г; 796/13г; 861/13г; 687/13г; 135/13г; 1206/13г. и др.  

            От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия 

Георгиев бе установено следното: 

Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Георгиев е извършвал проверка по редовността и 

допустимостта на оспорванията в деня на разпределението им, или най – 

късно на следващия ден. Нередовните жалби са оставяни без движение, 

като съобщения са изпращани на страните в същия ден. При установена 

недопустимост на жалбите, съдът е действал при стриктно спазване 

разпоредбата на чл.159 от АПК. След отстраняване на констатираните 

нередовности по жалбите, последните са разглеждани от съдебния състав 

незабавно. Както по редовните и допустими жалби, така и по тези с 

отстранени нередовности, съдът незабавно след проверката им, се е 

произнасял с определение за насрочване на делото при спазване на 

двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от АПК. В същото определение, 

съдът е конституирал страните по делото, съобразно разпоредбата на 
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чл.154 от АПК, указвал е доказателствената тежест на страните, както и 

обстоятелства от значение за делото, които се нуждаят от доказване, 

съобразно разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК.  

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. Делата са 

разглеждани обикновено в две съдебни заседания, но нередки са случаите 

когато приключват и в едно съдебно заседание. Разглеждат се обикновено 

в тримесечен  срок след образуването. 

През проверявания период, съдия Георгиев е постановил 10 

определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. По 

адм.д. №№ 135/13г; 25/14г;653/14г. и 828/14г. е постановено определение 

за отменен ход по същество поради установена недопустимост на жалбите 

в срока за произнасяне с решение и производството е прекратено. По 

адм.д. № 920/13г. съдът е констатирал в срока за произнасяне липса на 

правен интерес, което е наложило отмяна на хода по същество и 

прекратяване на производството. По адм.д. №№ 682/13г; 687/13г; 623/13г; 

1206/13г. и 131/14г. съдът е възобновил производството поради 

необходимост от събиране на нови доказателства. При всички случаи на 

отменен ход по същество, е следвало съдът да проучи задълбочено 

книжата преди съдебно заседание за да избегне постановяването на такова 

определение, което забавя производството. 

         През проверявания период съдия Георгиев няма постановени 

решения извън едномесечния срок.  

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 47 съдебни акта, постановени от съдия 

Георгиев. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 35 акта, или 

74 на сто, което е атестат за  много добро качество на работа на съдия 

Георгиев. 

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ    

  НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

През проверявания период съдия Георгиев, по данни от справки за 

дейността на съдиите през 2013г. и 2014г. е разгледал като докладчик в 

касационен състав 171 касационни административни и касационни 

наказателни административни дела. Приключени са 163 дела, или 95 на 

сто. Съдия Георгиев е проверявал редовността на касационните жалби  и  е 

постановяват разпореждане за насрочване в открито заседание в деня на 

образуването на делата.  

Делата се разглеждат бързо, обикновено в едно съдебно заседание. 

Заседанията се насрочват ритмично,  през месец. Така е по к.адм.д. №№ 

14/13г; 38/13г; 163/13г; 288/13г; 312/13г; 62/14г; 138/14г; 213/14г; 

403/14г; 706/14г. 
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3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

Касационните жалби против постановените от съдия Георгиев 

решения са администрирани незабавно след постъпването им в съда. Съдът 

се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната 

жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато 

касационната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано 

съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за 

последиците от неизпълнението им. Съдът е  следил  за изтичане на срока 

за отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по 

компетентност на Върховния административен съд. Така е по адм.д. №№ 

13/13г; 3/13г;4/13г;  50/13г; 92/13г; 184/13г;  353/13г; 796/13г; и др. 
 

4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК 

          През 2013г. и 2014г., съдия Георгиев е разгледал 23 дела  по чл.75 от 

ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са 

образувани в деня на постъпването им. Исканията разкриване на данъчна 

информация са разглеждани  в 24 часовия срок по чл.75, ал.2 от ДОПК. 

Определенията съдържат изричен срок, с фиксирани  начало и край, в 

съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е по ч.адм.д. №№ 157/14г; 

766/14г; 614/14г; 881/14г. и др.  

            5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ     

         ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Относно другите частни административни дела, образувани по 

разпоредби на ЗУТ, ЗАДС, АПК и др. бе констатирано, че съдия Георгиев 

се е произнасял със съответния акт, своевременно при спазване 

разпоредбите на специалните закони. По време на проверката не бяха 

констатирани отклонения от законово определените срокове за 

произнасяне.  

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ                

   ПРЕДИ    01.01.2014г. 

          По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава 

председателстван от съдия Георгиев към 31.12.2014г. са висящи 19 дела 

образувани през 2014г. Няма висящи дела образувани през предходните 

години. 

            Спрените дела се администрират ежемесечно съгласно заповед на 

Административния ръководител на Административен съд Перник. 
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           7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ 

През проверявания период, съдия Георгиев е разгледал 3 дела 

образувани с правно основание ЗОДОВ. Незабавно след образуването им, 

съдия Георгиев се е произнасял с разпореждане по чл.131 от ГПК във вр. с 

чл.144 от АПК. Веднага след постъпване на отговора на исковата молба 

съдът се е произнасял с разпореждане по чл.157, ал.1 от АПК за 

насрочване на делото. Бе констатирано забавяне в движението на адм.д. № 

498/14г., което е разгледано в 5 открити съдебни заседания и исковата 

молба е оставена без движение в третото открито съдебно заседание. Но 

причината за осуетеното движение на делото е, че първоначално то е 

разпределено на друг съдия, като след проведеното първо съдебно 

заседание е преразпределено на съдия Георгиев. Общото впечатление е, че 

производствата по ЗОДОВ са разглеждани от съдия Георгиев  

експедитивно, без забавяне. 

 

 

                            СЪДИЯ СТЕФАН СТАНЧЕВ 

 

   1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,    

                             РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

                                         

                                          

           Съдия Стефан Станчев, който е и заместник административен 

ръководител на съда е с 13 години  стаж по чл.164 от ЗСВ. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2013г. съдия Станчев е разгледал 398 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

247 дела и с определение за прекратяване 114 дела, или общо 361 дела. 

Коефициентът на ефективност, изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 91 на сто. В началото на периода е имало 

11 несвършени първоинстанционни дела, а в края му 37 дела. Висящността 

на състава е увеличена с 26  дела, което се дължи на постъпилите през 

годината голям брой дела от ВАС по оспорвания на обезщетение за 

настъпило природно бедствие в гр. Перник. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2014г. съдия Станчев е разгледал 174 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

124 дела и с определение за прекратяване 42 дела, или общо 166 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 95 на сто. В началото на периода е имало 

37 несвършени дела, а в края му 8 първоинстанционни дела. Висящността 

на състава е значително намалена с  29 дела. 
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 По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Станчев е разгледал в открито заседание 468 

административни дела, от които с решение са приключени 347 дела и с 

определение 179 дела. 

 Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни 

дела: адм. д. №№ 54/13г; 79/13г; 242/13г; 20/14г; 340/14г; 57/14г; 714/13г; 

411/14г; 533/14г; 565/14г; 678/14г; 450/14г; 4/13г; 1265/13г; 740/13г; 

363/14г; 301/14г; 237/14г; 257/14г; 231/14г; 573/14г; 463/14г; 710/13г; 

1387/13г. и др. 

            От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия 

Станчев бе установено следното: 

Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Станчев е извършвал проверка по редовността и 

допустимостта на оспорванията в деня на разпределението им, или най – 

късно на следващия ден. По оставените без движение нередовни жалби, на 

страните са изпращани съобщения в същия ден. Съдът е прилагал стриктно 

разпоредбата на чл.159 от АПК при установена недопустимост на жалбите. 

Както по редовните и допустими жалби, така и по тези с отстранени 

нередовности, съдът незабавно след проверката им, се е произнасял с 

определение за насрочване на делото при спазване на двумесечния срок по 

чл.157, ал.1, изр. 2 от АПК. Но определенията са бланкетни и съдържат 

единствено разпореждане за насрочване на делото и разпореждане за 

призоваване на страните без последните да бъдат посочени изрично. 

Определенията не съдържат и указание за разпределение на 

доказателствената тежест по чл.171, ал.4 от АПК.  

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. Проверените  

дела са разглеждани обикновено в две или три  съдебни заседания. 

Разглеждани са  обикновено в тримесечен  срок след образуването. 

През проверявания период, съдия Станчев е постановил 8 

определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. По 

адм.д. №№ 54/14г. и 242/13г. съдът е постановил определение за отменен 

ход по същество поради неправилно конституирани ответници по жалбите. 

Съдия Станчев е установил това обстоятелство едва след обявяване на 

делото за решаване. Пропускът би могъл да бъде избегнат, ако 

определенията за насрочване съдържаха разпореждане за конституиране на 

страните в процеса по реда на чл.154, ал.1 от АПК. По адм.д. №№ 79/13г; 

522/14г; 57/14г; 340/14г. съдът е отменил хода по същество и е прекратил 

производствата  поради закъсняла преценка за допустимостта на жалбите. 

Съдия Станчев е било необходимо да извърши детайлна проверка на 

допустимостта на оспорванията веднага след постъпване на преписката от 
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административния орган. По адм.д. №№ 1373/14г. и 20/14г. 

производството е възобновено поради необходимост от допълнителни 

доказателства, преценката за която е следвало съдът да извърши 

непосредствено преди последното открито съдебно заседание.   

         През проверявания период съдия Станчев няма постановени решения 

извън едномесечния срок.  

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 90 съдебни акта, постановени от съдия 

Станчев. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 60 акта, или 67 

на сто, което показва, че съществуват резерви за подобряване на работата 

в тази насока, предвид опита на съдия Станчев. 

 

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ    

  НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

 

През проверявания период съдия Станчев, по данни от справки за 

дейността на съдиите през 2013г. и 2014г. е разгледал като докладчик в 

касационен състав 183 касационни административни и касационни 

наказателни дела. Приключени са 179 дела, или 98 на сто. Съдия Станчев е 

проверявал редовността на касационните жалби  и  е постановявал 

разпореждане за насрочване в открито заседание в деня на образуването на 

делата,или най-късно на следващия ден.  

Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание. 

Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д. №№ 

15/13г; 48/13г; 84/13г; 160/13г; 283/13г; 18/14г; 80/14г; 384/14г; 

485/14г;738/14г. и др. 
 

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

Касационните жалби против постановените от съдия Станчев 

решения са администрирани незабавно след постъпването им в съда. Съдът 

се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната 

жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването и. Когато 

касационната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано 

съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за 

последиците от неизпълнението им. Съдът е следил за  изтичането на срока 

за отговор, след който незабавно е разпореждал изпращане на делото по 

компетентност на Върховния административен съд. Така е по адм.д. №№ 

79/13г; 242/13г; 340/14г; 533/14г. и др. 
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4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК 

          През 2013г. и 2014г., съдия Станчев е разгледал 22 дела  по чл.75 от 

ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са 

образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на 

данъчна информация са разглеждани  в срока по  чл.75, ал.2 от ДОПК. 

Определенията съдържат изричен срок, с фиксирани  начало и край, в 

съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е по ч.адм.д. №№ 58/13г; 

503/14г; 35/13г; 105/14г; 336/14г. и др.  

 

            5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ     

         ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Относно другите частни административни дела, образувани по 

разпоредби на ЗУТ, ЗАДС, АПК и др. бе установено, че съдия Станчев се 

произнася своевременно, при спазване разпоредбите на специалните 

закони. Не бяха констатирани изключения от тази констатация.  

 

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ                

   ПРЕДИ    01.01.2014г. 

          По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава 

председателстван от съдия Станчев към 31.12.2014г. са висящи 8 дела 

образувани през 2014г. Няма висящи дела образувани през предходните 

години. 

            Спрените дела са администрирани ежемесечно съгласно заповед на 

Административния ръководител на Административен съд Перник. 

 

          7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ 

През проверявания период, съдия Станчев  е разгледал гр.д. №№ 

273/11г. и 870/13г., с правно основание ЗОДОВ. Веднага след 

образуването им, съдия Станчев е извършил проверка на редовността и 

допустимостта на иска. Исковата молба по гр.д. № 870/13г. е била 

оставена без движение поради установена нередовност. Страната не е 

изпълнила указанията на съда в срок, което е довело до прекратяване на 

производството. Не бе установено забавено движение и по гр.д. № 273/11г.  
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                        СЪДИЯ ЕМИЛИЯ ИВАНОВА 

 

   1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,    

                             РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

                                         

          Съдия Емилия Иванова, е с 8 години  стаж по чл.164 от ЗСВ. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2013г. съдия Иванова е разгледала 411 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

230 дела и с определение за прекратяване 101 дела, или общо 331 дела. 

Коефициентът на ефективност, изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 81 на сто. В началото на периода е имало 

17 несвършени първоинстанционни дела, а в края му 80 дела. Висящността 

на състава е увеличена с 63  дела, което се дължи на посочената и в 

предишните два състава причина. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2014г. съдия Иванова е разгледала 174 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

131 дела и с определение за прекратяване 38 дела, или общо 169 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 97 на сто. В началото на периода е имало 

80 несвършени дела, а в края му 5 първоинстанционни дела. Висящността 

на състава е значително намалена с  75 дела. 

 По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Иванова е разгледала в открито заседание 

578 административни дела, от които с решение са приключени 336 дела и с 

определение 162 дела, или общо 498 дела. Коефициентът на ефективност, 

изчислен като отношение на приключени към разгледани дела в открито 

заседание, възлиза на 86 на сто. 

 

 Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни 

дела: адм. д. №№ 863/13г; 129/14г; 75/13г; 154/13г; 272/14г; 1381/13г; 

1024/13г; 152/13г; 399/12г; 363/12г; 1362/13г; 66/14г; 534/14г; 514/14г; 

1297/13г; 81/14г;5/14г; 155/14г; 68/13г; 144/13г; 180/13г; 188/13г; 231/13г; 

165/13г;628/13г; 744/13г; 208/13г; 437/13г; 71/14г; 583/14г. и др. 

            От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия 

Иванова бе установено следното: 

Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Иванова е извършвала проверка по редовността и 

допустимостта на оспорванията в деня на разпределението им. Съдът 

стриктно е прилагал разпоредбата на чл.159 от АПК при установена 
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недопустимост на жалбите. По редовните и допустими жалби, съдът се е 

произнасял с определение за насрочване на делото, веднага след 

проверката, при спазване на двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от 

АПК. Незабавно след отстраняване на нередовностите по оспорванията, 

съдът също се е произнасял с определение за насрочване на делото.  

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. Проверените  

дела са разглеждани обикновено в едно или най-много в две съдебни 

заседания и приключват в тримесечен  срок след образуването. 

През проверявания период, съдия Иванова е постановила 20 

определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. По 

адм.д. №№ 399/12г; 363/12г; 91/13г; 152/13г; 863/13г; 201/13г; 1342/13г; 

432/13г; 976/13г; 154/13г; 1307/13г; 1374/13г; 272/14г; 659/14г; 129/14г. и 

505/14г.  съдът е постановил определение за отменен ход по същество 

поради закъсняла преценка на  недопустимостта на жалбата. По адм.д. 

№№1381/13г. и 530/13г. производството е възобновено за събиране на 

допълнителни доказателства преценката, за която е следвало съдът да 

извърши непосредствено преди последното открито съдебно заседание. По 

адм.д. № 75/13г.  и адм.д. № 1024/13г. съдът е отменил хода по същество 

поради просрочие на жалбата, чиято редовност съдия Иванова е 

необходимо да провери още с постъпване на жалбата, или най-късно след 

постъпване на преписката от административния орган и преди 

постановяването на определение за насрочване на делото. Главната 

причина за забавяне на производството във всички посочени случаи на 

отменен ход по същество е недостатъчно задълбоченото проучване на 

постъпилите по делата книжа преди първото по делото съдебно заседание. 

         През проверявания период съдия Иванова няма постановени решения 

извън едномесечния срок.  

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 30 съдебни акта, постановени от съдия 

Иванова. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 22 акта, или 73 

на сто, което показва много добро качество на правораздаване. 

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ    

  НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

          През проверявания период съдия Иванова, по данни от справки за 

дейността на съдиите през 2013г. и 2014г. е разгледала като докладчик в 

касационен състав 151 касационни административни и касационни 

наказателни дела. Приключени са 147 дела, или 97 на сто. Съдия Иванова, 

както и в предишните състави е проверявала редовността на касационните 

жалби  и  е постановявала разпореждане за насрочване в открито заседание 

в деня на образуването на делата,или най-късно на следващия ден.  
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Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание. 

Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д. №№ 

39/13г; 79/13г; 167/13г; 266/13г; 330/13г; 17/14г; 251/14г; 490/14г; 

666/14г; 700/14г. и др. 

          3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

Предявените касационните жалби против постановените от съдия 

Иванова решения са администрирани незабавно след постъпването им в 

съда. Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от 

касационната жалба на противната страна, в деня на постъпването и. 

Когато касационната жалба е оставена без движение, на подателя е 

изпращано съобщение с точни указания, както за констатираните 

пропуски, така и за последиците от неизпълнението им. Незабавно след  

изтичане на срока за отговор, съдът е разпореждал изпращане на делото по 

компетентност на Върховния административен съд. Така е по адм.д. №№ 

7/13г; 67/14г; 457/14г; 110/15г; 135/14г. и др. 
 

4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК 

          През 2013г. и 2014г., съдия Иванова е разгледала 19 дела  по чл.75 от 

ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са 

образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на 

данъчна информация са разглеждани  в срока по  чл.75, ал.2 от ДОПК. 

Определенията съдържат изричен срок, с фиксирани  начало и край, в 

съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е по ч.адм.д. №№ 30/13г; 

86/13г; 65/14г; 682/14г; 605/14г. и др.  

            5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ     

         ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Относно другите частни административни дела, образувани по 

разпоредби на ЗУТ, ЗАДС, АПК и др. бе установено, че съдия Иванова се 

произнася своевременно и  при спазване разпоредбите на специалните 

закони. Не бяха констатирани изключения от тази констатация.  

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ                

   ПРЕДИ    01.01.2014г. 

          По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава 

председателстван от съдия Иванова към 31.12.2014г. са висящи 5 дела 

образувани през 2014г. Няма висящи дела образувани през предходните 

години. 
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            Спрени са адм.д. №№ 183/15г; 762/14г; 107/15г. и 87/15г. като 

всички  дела са администрирани ежемесечно, съгласно заповед на 

Административния ръководител на Административен съд Перник. 

           7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ 

През проверявания период, съдия Иванова  е разгледала гр.д.№ 

1374/13г. с правно основание ЗОДОВ. Веднага след образуването му, 

съдия Иванова е извършила проверка на редовността и допустимостта на 

иска. Делото е разгледано в 3 открити съдебни заседания. В срока за 

произнасяне с решение, съдът е установил, че исковата молба е 

недопустима, постановил е определение за отменен ход по същество и е 

прекратил производството. Отново е налице непроучване на книжата по 

делото от страна на съда, което е довело до провеждане на три открити 

съдебни заседания и в крайна сметка до необосновано разходване на 

ресурси и забавяне на производството. 

 

                             СЪДИЯ СЛАВА ГЕОРГИЕВА 

 

   1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,    

                             РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

                                         

                                          

          Съдия Слава Георгиева, е с 9 години  стаж по чл.164 от ЗСВ. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2013г. съдия Георгиева е разгледала 414 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

208 дела и с определение за прекратяване 131 дела, или общо 339 дела. 

Коефициентът на ефективност, изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 82 на сто. В началото на периода е имало 

20 несвършени първоинстанционни дела, а в края му 75 дела. Висящността 

на състава е увеличена с 55  дела, което се дължи на посочената и в 

предишните състави причина, за рязко повишаване броя на делата в съда, 

поради изпратени от ВАС оспорвания на обезщетения за природно 

бедствие в гр. Перник. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2014г. съдия Георгиева е разгледала 212 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

127 дела и с определение за прекратяване 62 дела, или общо 189 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 89 на сто. В началото на периода е имало 

75 несвършени дела, а в края му 23 първоинстанционни дела. 

Висящността на състава е значително намалена с  52 дела. 
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 По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Георгиева е разгледала в открито заседание 

485 административни дела, от които с решение са приключени 310 дела и с 

определение 216 дела. 

 Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни 

дела: адм. д. №№ 46/13г; 372/12г; 1367/13г; 295/14г; 1/13г; 10/13г; 15/13г; 

67/13г; 89/13г; 1338/13г; 21/14г; 74/14г; 344/14г; 355/14г; 359/14г; 

151/13г; 157/13г; 832/13г; 930/13г; 1043/13г. и др. 

            От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия 

Георгиева бе установено следното: 

Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Георгиева е извършвала проверка по редовността и 

допустимостта на оспорванията в деня на разпределението им. Съдът е 

прилагал стриктно разпоредбата на чл.159 от АПК при установена 

недопустимост на жалбите. По редовните и допустими жалби, съдът се  е 

произнасял с определение за насрочване на делото, веднага след 

проверката, при спазване на двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от 

АПК. Незабавно след отстраняване на нередовностите по оспорванията, 

съдът също с определение се е произнасял за насрочване на делото.  

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. Проверените  

дела са разглеждани обикновено в едно или най-много в две съдебни 

заседания и приключват в тримесечен  срок след образуването. 

През проверявания период, съдия Георгиева е постановила само 4 

определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. По 

адм. д. №№ 372/12г; 46/13г. и 295/14г. съдът е постановил определение за 

отменен ход по същество поради недопустимост на жалбата. По адм.д. № 

1367/13г. производството е възобновено за събиране на допълнителни 

доказателства. Малкият  брой постановени определения за отменен ход по 

същество, отличаващ състава на съдия Георгиева от  предишните състави, 

показва, че съдът проучва внимателно и задълбочено книжата по делата, 

както при постъпването им, така и преди съдебно заседание. 

Разглеждането на делата в едно или най –много в две съдебни заседания и 

малкия брой възобновени производства поради отменен ход по същество, 

са свидетелство за  задълбоченост и експедитивност на работа. 

         През проверявания период съдия Георгиева няма постановени 

решения извън едномесечния срок.  

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 85 съдебни акта, постановени от съдия 

Георгиева. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 68 акта, или 

80 на сто, което показва много добро качество на правораздаване. 
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2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ    

  НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

През проверявания период съдия Георгиева, по данни от справки за 

дейността на съдиите през 2013г. и 2014г. е разгледала като докладчик в 

касационен състав 176 касационни административни и касационни 

наказателни дела. Приключени са 170 дела, или 97 на сто. Съдия 

Георгиева, както и в предишните състави е проверявала редовността на 

касационните жалби  и  е постановявала разпореждане за насрочване в 

открито заседание в деня на образуването на делата,или най-късно на 

следващия ден.  

Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание. 

Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д. №№ 

320/13г; 258/13г; 104/13г; 57/13г; 22/13г; 737/14г; 389/14г; 113/14г; 

44/14г. и др. 
 

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

Предявените касационните жалби против постановените от съдия 

Георгиева  решения са администрирани незабавно след постъпването им в 

съда. Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от 

касационната жалба на противната страна, в деня на постъпването и. 

Когато касационната жалба е оставена без движение, на подателя е 

изпращано съобщение с точни указания, както за констатираните 

пропуски, така и за последиците от неизпълнението им. Незабавно след  

изтичане на срока за отговор, съдът е разпореждал изпращане на делото по 

компетентност на Върховния административен съд. Така е по адм.д. №№ 

46/13г; 372/12г; 10/13г; 15/13г;157/13г. и др. 
 

 

4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК 

           

          През 2013г. и 2014г., съдия Георгиева е разгледала 23 дела  по чл.75 

от ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са 

образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на 

данъчна информация са разглеждани  в срока по  чл.75, ал.2 от ДОПК. 

Определенията съдържат изричен срок, с фиксирани  начало и край, в 

съответствие с разпоредбите на ДОПК. Така е по ч.адм.д. №№ 694/13г; 

913/13г; 845/14г; 861/14г; 56/14г. и др.  
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                 5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ     

         ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Относно другите частни административни дела, образувани по 

разпоредби на ЗУТ, ЗАДС, АПК и др. бе установено, че съдия Георгиева се 

произнася своевременно и  при спазване разпоредбите на специалните 

закони. Не бяха констатирани изключения от тази констатация.  

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ                

   ПРЕДИ    01.01.2014г. 

          По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава 

председателстван от съдия Георгиева към 31.12.2014г. са висящи 23 дела 

образувани през 2014г. Няма висящи дела образувани през предходните 

години. 

            Спрените   дела са администрирани ежемесечно, съгласно заповед 

на Административния ръководител на Административен съд Перник. 

           7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ 

През проверявания период, съдия Георгиева  е разгледала гр.д.№№ 

810/14г; 852/14г. и 1364/13г. с правно основание ЗОДОВ. Веднага след 

образуването им съдия Георгиева е извършила проверка на редовността и 

допустимостта на иска.  И трите дела са прекратени. 

                           

 

                                 СЪДИЯ ИВАЙЛО ИВАНОВ 

 

   1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,    

                             РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

                                         

            Съдия Ивайло Иванов, е с 13 години  стаж по чл.164 от ЗСВ. 

Правораздава в Административен съд Перник от 14.04.2014г. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Перник, през 2014г. съдия Иванов е разгледал 105 първоинстанционни 

дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 60 дела и с определение 

за прекратяване 31 дела, или общо 91 дела. Коефициентът на ефективност 

изчислен като отношение на приключени към разгледани дела възлиза на 

87 на сто. В началото на периода няма  несвършени дела, останали от 

предходен период, а в края му са висящи  14 първоинстанционни дела.  

          По данни от предоставени за целта на проверката справки, през 

проверявания период, съдия Иванов е разгледал в открито заседание 81 
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административни дела, от които с решение са приключени 45 дела и с 

определение 46 дела. 

  Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни 

дела: адм. д. №№ 379/14г; 742/14г; 412/14г; 449/14г; 497/14г; 267/14г; 

271/14г; 867/14г; 795/14г; 730/14г; 806/14г; 377/14г; 776/14г; 820/14г; 

370/14г; 748/14г; 372/14г; 522/14г; 680/14г;683/14г;279/14г; 285/14г; 

342/14г;320/14г;226/14г;443/14г. и др. 

            От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия 

Иванов бе установено следното: 

Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Иванов е извършвал проверка по редовността и 

допустимостта на оспорванията в деня на разпределението им, или най – 

късно на следващия ден. Нередовните жалби са оставяни без движение, 

като съобщения са изпращани на страните в същия ден. При установена 

недопустимост на жалбите, съдът е действал при стриктно спазване 

разпоредбата на чл.159 от АПК. След отстраняване на констатираните 

нередовности по жалбите, последните са разглеждани от съдебния състав 

незабавно. Както по редовните и допустими жалби, така и по тези с 

отстранени нередовности, съдът незабавно след проверката им, се  е 

произнасял с определение за насрочване на делото, при спазване на 

двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от АПК. В същото определение, 

съдът е  конституирал страните по делото, съобразно разпоредбата на 

чл.154 от АПК, указвал е доказателствената тежест на страните, както и 

обстоятелства от значение за делото, които се нуждаят от доказване, 

съобразно разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК.  

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. Делата са 

разглеждани обикновено в две съдебни заседания, но нередки са случаите 

когато са  приключени и в едно съдебно заседание. Разглеждани са 

обикновено в тримесечен  срок след образуването. 

През проверявания период, съдия Иванов е постановил само 2 

определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. По 

адм.д. № 226/14г. съдът е постановил определение за отменен ход по 

същество поради недопустимост на жалбата.Следва да се има предвид, че 

съдия Иванов е встъпил в делото при насрочено заседание от друг 

докладчик. Недопустимостта на оспорването е установена след 

провеждане на  първото открито съдебно заседание и обявяване на делото 

за решаване. По адм.д. № 443/14г. производството е възобновено поради 

късна преценка на необходимостта от допълнителни доказателства. 

         През проверявания период съдия Иванов няма постановени решения 

извън едномесечния срок.  
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Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 5 съдебни акта, постановени от съдия 

Иванов. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 3 акта, или 60 

на сто, но данните са малко за да се направят категорични изводи за 

качеството на работа на съдия Иванов. 

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ    

  НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

През проверявания период съдия Иванов, по данни от справки за 

дейността на съдиите през 2014г. е разгледал като докладчик в касационен 

състав 47 касационни административни и касационни наказателни 

административни дела. Приключени са 44 дела, или 94 на сто. Съдия 

Иванов е проверявал редовността на касационните жалби  и  е 

постановявал разпореждане за насрочване в открито заседание в деня на 

образуването на делата.  

Делата са разглеждани бързо, обикновено в едно съдебно заседание. 

Заседанията са насрочвани ритмично,  през месец. Така е по к.адм.д. №№ 

255/14г; 360/14г; 454/14г; 531/14г; 563/14г; 677/14г; 689/14г; 703/14г; 

754/14г; 830/14г. 
 

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

Касационните жалби против постановените от съдия Иванов 

решения и определения са администрирани незабавно след постъпването 

им в съда. Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от 

касационната жалба на противната страна, обикновено в деня на 

постъпването и. Когато касационната жалба е оставена без движение, на 

подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за 

констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им. 

Съдът е разпорежда изпращане на делото по компетентност на Върховния 

административен съд незабавно след изтичане на срока за отговор. Така е 

по адм.д. №№ 226/14г; 820/14г; 867/14г.  
 

4. ДЕЛА ПО ЧЛ.75 ОТ ДОПК 

          През 2014г. съдия Иванов е разгледал 9 дела  по чл.75 от ДОПК, 

подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са 

образувани в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден. 

Исканията разкриване на данъчна информация са разглеждани  в 24 

часовия срок по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат изричен 

срок, с фиксирани  начало и край, в съответствие с разпоредбите на ДОПК. 

Така е по ч.адм.д. №№ 911/14г; 697/14г; 739/14г; 566/14г. и др.  
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            5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ     

         ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Относно другите частни административни дела, образувани по 

разпоредби на ЗУТ, ЗАДС, АПК и др. бе констатирано, че съдия Иванов се 

е произнасял със съответния акт, своевременно при спазване разпоредбите 

на специалните закони. По време на проверката не бяха констатирани 

отклонения от законово определените срокове за произнасяне.  

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА ОБРАЗУВАНИ                

   ПРЕДИ    01.01.2014г. 

          По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава 

председателстван от съдия Иванов към 31.12.2014г. са висящи 14 дела 

образувани през 2014г. Няма висящи дела образувани през предходните 

години. 

            Спрените дела се администрират ежемесечно съгласно заповед на 

Административния ръководител на Административен съд Перник. 

           7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ 

През проверявания период, съдия Иванов е разгледал 2 дела 

образувани с правно основание ЗОДОВ. Незабавно след образуването им, 

съдия Иванов се е произнасял с разпореждане по чл.131 от ГПК във вр. с 

чл.144 от АПК. Веднага след постъпване на отговора на исковата молба 

съдът се е произнасял с разпореждане по чл.157, ал.1 от АПК за 

насрочване на делото. Адм.д. № 768/14г. е прекратено след размяна на 

книжа поради оттегляне на исковата молба. Адм.д. № 898/14г. е 

разгледано без забавяне. 

          На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС 

направи следните  

           И З В О Д И 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Административно-деловодна дейност. 

Административно деловодната дейност на Административен съд-

Перник  е добре организирана в съответствие с професионалния опит на 

административния ръководител на съда, съдия Игнат Георгиев. Указанията 

на председателите на състави са изпълнявани стриктно и срочно. 

Съобщенията и призовките са изпращани на страните в деня на 
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разпореждането на съда, или на-късно на следващия ден, което е 

допринасяло за бързото движение на делата и е предотвратявало 

отлагането им поради несвоевременно призоваване. Деловодните книги и 

регистри са водени редовно и акуратно и осигуряват откритост, 

достоверност и пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл.73 

ал.1 от ПАС. В електронната деловодна система са отразени всички 

съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз достъп до 

информация по делата на гражданите. Стриктно е прилаган принципа по 

чл.9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно 

разпределение на делата. Не бе установено допълнително манипулиране на 

системата, водещо до пренебрегване на прилагане на принципа за случаен 

подбор на съдия-докладчик. 

В съда са създадени условия за прилагане на разпоредбите на 

Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”.  

 Спрените дела са администрирани редовно.Не са установени 

загубени дела. 

  Няма отложени цели съдебни заседания. 

           2. Натовареност на съдиите. 

За проверявания период натовареността на съдиите в АС Перник е 

равномерна, като броя на делата е съобразен с тяхната фактическа и правна 

сложност.  

3. Принцип на случайно разпределение на делата. 

При разпределението на административните дела, съобразно 

посоченото в констативната част на акта, не са установени пропуски, които 

да създават съмнение за неговото пълно и точно прилагане. Това, както и 

равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените 

вътрешни правила, показва, че принципът по чл.9 от ЗСВ се прилага 

последователно. 

 

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

           1. Образуване на делата 

Делата са образувани обикновено в деня, на постъпването на 

книжата в съда или най-късно на следващия ден. Председателите на 

съставите са се произнасяли по редовността на жалбите и исковите молби, 

в същия ден или най-късно на следващия. Оспорванията, по които са 
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отстранени нередовностите, са разглеждани незабавно след постъпването 

им. 

2. Движение на първоинстанционните административни дела. 

Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по 

чл.157, ал.1 от АПК. Но не всички състави са се произнасяли с детайлни  

определения за насрочване, конституиране на страни и указване на 

доказателствената тежест, което в някои случаи е довело до забавяне на 

производството. Делата обикновено са разглеждани в две, а често и в едно 

съдебно заседание.  Насрочвани са в кратки срокове – до един месец. Не са  

отлагани по причини, свързани с  намирането и назначаването на вещи 

лица и с изготвянето на заключения от тяхна страна. 

Броят на делата с отменен ход по същество през проверявания 

период е посочен конкретно за всеки състав. Основна субективна причина 

за отмяна хода по същество е необходимостта от събиране на нови 

доказателства, и късна направена преценка на допустимостта на жалбите, 

което е следствие на недостатъчно задълбоченото проучване  на делата 

преди съдебно заседание. Необходимо е да се предприемат действия за 

преодоляване на този пропуск в работата на съдебните състави. 

 

           3. Касационни производства. 

По касационните производства, съдебните състави са разпореждали 

насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 

страните, в деня на разпределянето им, или на-късно на следващия ден. 

Делата са насрочвани в рамките на месец след образуването им и са 

разглеждани бързо, обикновено в едно, най-много в две съдебни заседания. 

 

4. Производство по касационни жалби 

 

           Постъпилите по делата касационни жалби са администрирани 

своевременно. Незабавно съставите са разпореждали връчване на книжа на 

противната страна. Следено е   за изтичане на срока за отговор, след което  

съдът веднага  е разпореждал изпращане на делото по компетентност на 

Върховния административен съд. 

           5. Бързи производства. 

Бързите производства са администрирани своевременно, в сроковете 

по чл.75, ал.2 ДОПК и другите специални закони са спазени. Съдът се е 

произнасял в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК, с фиксирани начало и край  за 

разкриване на данъчната информация.  
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          6. Частни производства 

           Частните производства са администрирани своевременно. 

Съдебните състави без изключение са се произнасяли в законово 

определените срокове. 

          7. Приключване на делата. 

Всички проверени състави са постановявали съдебните си решения в 

едномесечния срок предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК.  

8. Спрени дела. 

            Спрените дела са администрирани ежемесечно, съгласно заповед на 

Административния ръководител на Административен съд Перник. 

          9. Производства по ЗОДОВ 

          Образуваните дела по ЗОДОВ са разглеждани без забавяне. Съдът е 

разпореждал размяна на книжа по чл.131 от ГПК. Делата са разглеждани в 

рамките на две съдебни заседания и са решавани в едномесечен срок. 

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си 

по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

ПРЕПОРЪКИ: 

 

I. Административният ръководител на Административен съд-

Перник, съдия Игнат Георгиев, на основание чл.93, ал.1, т.8 от ЗСВ да 

свика общо събрание на съдиите, на което: 

1. Проверените  съдии да бъдат запознати с  настоящия акт; 

2. Да се обсъди необходимостта от произнасяне на съда с 

определения за насрочване на делата съдържащи разпореждания и 

указания по чл. 157, ал.1 от АПК, чл.154, ал.1 от АПК и чл.171, ал.4 от 

АПК; 

3. Да се обсъди необходимостта от задълбочено проучване на 

делата преди съдебно заседание с оглед недопускане, или значително 

ограничаване на случаите на постановяване на определение за 

отменен ход по същество, поради несвоевременно събрани 

доказателства, или недопустимост на жалбите. 
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В двумесечен срок от получаване на настоящия акт, 

Административният ръководител на Административен съд – Перник, 

съдия Игнат Георгиев, да предприеме мерки за изпълнение на 

дадените препоръки, за което да уведоми Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 

          На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ, акта да се изпрати на 

административния ръководител на Административен съд – Перник, 

съдия Игнат Георгиев, като в съпроводителното писмо изрично да се 

изиска обратна информация за датата на получаването му и 

уведомяването на председателите на съдебните състави. 

След изтичане на сроковете за възражения, респективно, отговор 

на постъпили възражения, съгласно чл.58 ал.3 ЗСВ, препис от акта на 

електронен носител да се изпрати на г-н Георги Колев 

административен ръководител на ВАС и на г-жа Соня Найденова, 

представляваща Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 


