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Настоящият доклад за работата на Административен съд Монтана, 

изготвен от Административния ръководител на Административен съд 

Монтана в изпълнение на разпоредбата на чл.93, ал.1, т.13 от Закона за 

съдебната власт, цели да отрази обективно работата на Административен 

съд Монтана през 2018 година. 

През 2018 година Административен съд Монтана е функционирал 

като орган на съдебната власт, който е осъществявал качествено и срочно 

правораздавателната си дейност. През отчетния период работата на 

магистратите и съдебните служители в Административен съд Монтана бе 

на утвърденото през годините много добро ниво. През годината дейността 

на магистратите и съдебните служители в Административен съд Монтана 

бе насочена към защита на законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата при точно и еднакво прилагане на 

законите спрямо всички. 

         Образуваните през отчетната година дела са разгледани в 

разписаните процесуални срокове, като съдебни актове са постановени във 

възможно най-кратките срокове предвидени в процесуалните закони. 

Въпреки, че през отметната година Административен съд Монтана не е 

функционирал в пълен щатен състав е налице съкращаване на сроковете за 

приключване на съдебните производства.  Съдебните актове, постановени 

от Административен съд Монтана като касационна инстанция, са в 

рамките на утвърдената константна практика, която органа на съдебната 

власт е установил през последните години.  

         

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

І.1. СЪДИИ. 

 

Съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание на 

Административен съд – Монтана, в началото и в края на отчетния период 



общият брой на магистратите е 5, от които – Председател, Заместник 

председател и трима съдии.  

С Решение по т.2 на Протокол №19 от 09.05.2017 година на 

Съдийската колегия на ВСС, което е взето единодушно, за втори мандат 

като Председател на Административен съд Монтана е избран съдия Огнян 

Евгениев, който заема длъжността Председател на Административен съд 

Монтана от встъпването му на 15.02.2012 година и към настоящия момент.  

През отчетния период Административен съд - Монтана не е работил 

пълноценно в пълен съдийски щат. Със Заповед №799/20.04.2018г. на 

Председателя на Върховен административен съд, която е изменена със 

Заповед №1860/12.07.2018г. на Председателя на Върховен 

административен съд, съдия Рени Цветанова е командирована в 

Административен съд Враца считано от 04.07.2018 година.   

През отчетния период, съдийският състав е включвал шест 

магистрати със следния стаж към 31.12.2018 година, изчислен съгласно 

изискванията на чл.164 от ЗСВ: 

- Огнян Методиев Евгениев с ранг „съдия във ВКС и ВАС” – общ 

юридически стаж 18 години и 10 месеца, от които 11 години и 11 месеца 

магистратски стаж - 11 години и 11 месеца съдийски стаж; 

- Соня Димитрова Камарашка - Василева с ранг „съдия в АС”– общ 

юридически стаж 20 години, от които  18 години и 10 месеца магистратски 

стаж - 3 години и 7 месеца съдийски стаж; 

- Бисерка Любенова Бойчева - Софрониева с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС” - общ юридически стаж 20 години и 6 месеца, от които 11 години и 

11 месеца магистратски стаж - 11 години и 11 месеца съдийски стаж; 

- Мария Николаевна Ницова с ранг „съдия във ВКС и ВАС” - общ 

юридически стаж 19 години и 9 месеца, от които 11 години и 11 месеца 

магистратски стаж - 11 години и 11 месеца съдийски стаж; 



- Рени Цветанова Славкова с ранг „съдия във ВКС и ВАС” - общ 

юридически стаж 19 години и 4 месеца, от който 11 години и 11 месеца 

магистратски стаж - 11 години и 11 съдийски стаж. 

През отчетния период е запазено много доброто ниво на 

правораздавателна дейност, която се осъществявана в Административен 

съд Монтана. Въпреки, че щатния състав не е бил пълен през по-голяма 

част от отчетния период, а постъплението на делата е увеличено, е налице 

подобряване на бързината на приключване на съдебните производства. С 

оглед натовареността на Административен съд Монтана, при възникнала 

необходимост и след съгласуване с Председателя на Върховен 

административен съд, е налице възможност и през следващ отчетен период 

да се командироват магистрати от Административен съд Монтана в други 

органи на съдебната власт, които към момента не са кадрово обезпечени.  

През 2018 година не са утвърдени постоянни тройни състави за 

разглеждане на касационните дела и на делата подлежащи на разглеждане 

от тричлени състави, като това обстоятелство е в следствие на броя на 

магистратите в съда, което не позволява формирането на постоянни 

тричленни състави. През отчетния период заседанията на тричлените 

състави са водени от Председателя, Заместник Председателя или най-

старшия съдия. Създадената през 2012 година организация за работата на 

касационните състави е следвана и през 2018 година, което е позволило 

равномерно разглеждане на делата разглеждани от тричленни състави на 

Административен съд Монтана в рамките на кратки процесуални срокове. 

През 2018 година съдиите са разглеждали административните, 

касационните административни и административно – наказателни, искови 

дела, както и дела, по които съдебния акт се постановява в закрито 

заседание. Всички дела постъпили в Административен съд Монтана са 

разпределяни при стриктно спазване на случайния принцип на 



разпределение на делата при непосредствено присъствие на съдебен 

деловодител.  

Решените дела през 2018 година в по-голямата си част са съобразени 

с практиката на ВАС по определена материя дела. На някои отклонения 

свързани с неспазване на процесуалните правила и разминавания с 

практиката на ВАС по материя, своевременно е обръщано внимание в 

рамките на общите събрания на магистратите по обсъждане на върнатите 

от обжалване дела, които регулярно се провеждат в Административен съд 

Монтана.  

И през 2018 година,  включително и с осигурени средства от 

бюджета на Административен съд Монтана, на магистратите е 

предоставена възможност да участват във форми на обучение, които водят 

до подобряване на качеството им на работа. Всички съдии в 

Административен съд Монтана са участвали в семинари, обучения и други 

форми за подобряване нивото на компетентността им организирани от 

ВАС, НИП – София и от други организации.     

От дейността и работата на съдиите през 2018 година се налага 

извода, че магистратите изпълняват качествено и в срок служебните си 

задължения. Като цяло през годината магистратите не са срещали 

трудности при осъществяване на правораздавателната си дейност, с което 

са допринесли за утвърждаване на високото ниво на административното 

правосъдие. През 2018 година не са образувани дисциплинарни 

производства срещу нито един от магистратите в Административен съд 

Монтана, което е още един атестат за качеството на работа им.    

 

І.2. СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

 

Към 31.12.2018г. Административен съд Монтана разполага със 

следната щатна численост на съдебна администрация, както следва: 



административен секретар съвместяващ задължения на служител по 

сигурността на информацията и финансов контрольор; главен 

счетоводител; системен администратор; 3 броя съдебни деловодители; 4 

броя съдебни секретари; съдебен архивар; призовкар; управител сгради, 

който е съвместяващ задължения на касиер; шофьор съвместяващ 

задължения на снабдител и чистач съвместяващ задълженията на куриер. 

Към края на отчетния период са заети 15 щатни бройки за съдебните 

служители от общо 15 щатни бройки за съдебните служители. През 

годината, предвид необходимостта от нормално осъществяване на 

работните процеси, дейността на администрацията е реорганизирана 

съобразно функциите и задълженията, които следва да се изпълняват от 

съдебните служители, което е дало възможност за отлично изпълнение на 

работните им задължения. Към момента щатната численост на 

Административен съд Монтана е в съотношение 3 към 1 спрямо 

магистратите, което е оптимално съотношение и предоставя възможност за 

нормално осъществяване на работните процеси.  

През 2018 година повечето служители в съдебната администрация са 

работили на отлично ниво, което е осигурявало много доброто 

функциониране на съда. Задържането на броя на щатната численост на 

съдебните служители е необходимо, за да се гарантира и в бъдеще 

нормалната дейност на органа на съдебната власт. При наличния брой 

съдебни служители и при съвместяване на няколко функции и задължения 

от всеки от тях, е налице възможност да се изпълняват и изискванията на 

ВСС, свързани с функциите и задълженията на органите на съдебната 

власт.  

Предвид постигнати отлични резултати в работата през отчетния 

период, считано от 02.01.2019г. са повишени в по-горен ранг Пепа 

Георгиева – Управител сгради, Евелина Давидова – архивар, Надя Петкова 

- призовкар и Наталия Гелова – чистач. 



И през 2018 година съдебните служители активно са участвали в 

организираните семинари за повишаване на квалификацията им. В периода 

18.09-19.09.2018г. в гр.Вършец, Административен съд Монтана бе 

организатор на проведен регионален семинар, насочен към повишаване на 

нивото на компетентност на съдебните служители. Семинара протече с 

проявен висок интерес и с участието на съдебни служители от 

административните съдилища, като бяха обменени добри практики в 

процесите на работа на съдебните служители. Високото ниво на 

организация и силния интерес от страна на съдебните служители от 

органите на съдебната власт е предпоставка през следващите години 

Административен съд Монтана да насочи усилията си към организиране на 

семинари, насочени към повишаване на нивото на компетентност на 

съдебните служители в административните съдилища. 

Администрацията в Административен съд Монтана работи с 

програмен продукт САС „Съдебно деловодство” на „Информационно 

обслужване”АД. От 2015 година данните от делата се нанасят паралелно и 

в програмен продукт ЕДИС, който се предвижда да обслужва дейността на 

всички административни съдилища и ВАС. С оглед прозрачност и 

улесняване работата на администрацията, както и изготвяне на 

статистически отчети и справки, всички дела се въвеждат в двете 

деловодни програми. Създадената вътрешна локална мрежа доразвива 

пълната прозрачност и информираност на магистратите и служителите за 

дейността на институцията, като дава широка информираност.  

Като цяло съдебни служители притежават необходимите нравствени 

и професионални качества за заеманите от тях длъжности и работят с 

висока мотивираност и съзнание. Служителите, които показват висока 

мотивация и развиват нивото на работа в институцията, и за в бъдеще 

следва да бъдат допълнително поощрявани съобразно разписаните 

правила. По отношение на служителите, които не показват нужната 



мотивация да изпълняват служебните си задължения, при необходимост 

ще се предприемат необходимите дисциплинарни мерки съобразно 

правилата за трудовата дисциплина в Кодекса на труда. 

И през 2018 година извършеното атестиране на служителите протече 

при пряко участие на всички магистрати, които пряко са работили със 

съответния съдебен служител. Следва да се отбележи, че атестирането на 

съдебните служителите през 2018 година се проведе при обективно и 

критично отношение към работата на всеки от тях през периода, което бе 

базирано на безпристрастно отношение към личността на всеки от 

съдебните служители.     

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

ІІ.1. ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 

През 2018 година броят на новообразуваните дела е 663 в сравнение 

с 2017 - 597 в сравнение с 2016 година – 646, 2015 година – 700, 2014 

година – 668, 2013 година - 778. 
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Броят на постъплението на делата е рамките на нормалното за 

Административен съд Монтана през годините. Останали висящи към 

началото на периода са 81 бр. дела или общият брой на дела за 

разглеждане през 2018 година е 744 в сравнение с 669 разгледани дела през 

2017 година. От тях първоинстанционните дела са 397, а касационните 347. 

Налице е запазване на броя на делата разглеждани като първа инстанция в 

Административен съд Монтана и увеличаване на бройката на 

касационните дела разглеждани от тричленни състави на Административен 

съд Монтана, като тенденцията е през следващите отчетни периоди 

натовареността да бъде в същите граници.  През 2019 година, 

очакванията са за повишаване на постъплението на дела разглеждани като 

първа инстанция в Административен съд Монтана. Налице са условия през 

2019 година броя на касационните производства да е същия.  
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От 01.10.2015 година всички постъпили дела са разпределени между 

съдиите чрез електронно разпределяне на принципа на случайното 

разпределение на делата, съобразно поредността на постъпването им 

посредством програмата за случайно разпределение на делата, която е 

базирана във Висшия съдебен съвет на Република България. 

Разпределението се осъществява от Председателя и Заместник- 

председателя на Административен съд Монтана в присъствието на 

деловодител по въведените през 2012 година вътрешни правила, които са 

гаранция за прозрачност на процеса. На всеки от магистратите е 



предоставен постоянен достъп до протоколите от случайното 

разпределение на делата на хартиен носител и на вътрешната служебна 

страница на съда, като възражения и съмнения в прозрачността на процеса 

не са налице.  

През 2018 година постъпилите бързи производства са разглеждани от 

дежурен съдия по график за месеца, който е утвърждаван в края на 

предходния месец. В случай на необходимост при служебна ангажираност 

или други форсмажорни обстоятелства е извършвана промяна в графиците 

на дежурствата, която е отразявана своевременно в програмата за случайно 

разпределение на делата. Действащата практика във всички органи на 

съдебната система е работеща и в Административен съд Монтана, като по 

този начин магистратите, които не са дежурни по утвърден график имаха 

възможност да планират времето си за работа по делата с по-голяма 

фактическа и правна сложност. 

Разглеждане на отделните видове дела в Административен съд 

Монтана през годината бе следното: 

 

ІІ.1.1.  Разпределението на делата по АПК /397/ по видове е както 

следва: 

 

 жалби срещу подзаконови нормативни актове -  34 бр. 

 

 Изборен кодекс - 0 бр. 

 

 ДОПК и ЗМ - 9 бр. 

 

 ЗУТ и ЗКИР - 38 бр. 

 

 ЗСПЗЗ и ЗВГЗФ – 6 бр. 



 

 КСО и ЗСП - 34 бр. 

 

 ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС - 40 бр.  

 

 ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм - 18 бр. 

 

 искове по АПК - 33 бр. 

 

 дела по чл.304 от АПК - 3 бр. 

 

 дела за бавност - 0 бр. 

 

 частни административни - 47 бр. 

 

 други административни дела - 135 бр. 

други адм. дела- 135

Частни 

административни- 47

Искове по АПК- 33

ЗДС, ЗОС, ЗМСМАи 

ЗАдм- 18

КСО и ЗСП- 34

ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС- 

40

ЗСПЗЗ и ЗВФЗФ- 6

ЗУТ и ЗКИР- 38

ДОПК и ЗМ- 9

жалби срещу 

подзаконови 

нормативни актове  

34

дела по чл.304 от 

АПК- 3

  



От тези данни може да се направи извод, че по материя делата са 

запазили относително същото постъпление в сравнение с постъплението 

през 2017 година, като тази тенденция се очертава да се запази и през 

следващите отчетни периоди. Запазва се и относително високия дял на 

делата с предмет ЗОбС и ЗМСМА, които са инициирани основно с 

протести на прокурора по оспорване на подзаконови актове на органите на 

местното самоуправление. Както бе отбелязано и в предходните отчети, 

налице е трайна тенденция на засилване на контролните функции 

упражнявани от прокуратурата по отношение на работата на 

административните органи, което е предпоставка за запазване и 

увеличаване на броя на делата образувани по протест на прокурора. През 

годината се запазва броя на делата попадащи в раздела други 

административни дела, като с оглед широките възможностите за оспорване 

на актове на администрацията, които дава АПК, тенденцията е тези дела да 

запазят своя относително голям брой и през 2019 година. Следва да се 

отбележи относително високото постъпление на дела с предмет ЗДвП, 

които в повечето случаи са били свързани с налагането на принудителни 

административни мерки предвидени с новите изменения на ЗДвП, като 

тенденцията е в дългосрочен план тези дела да запазят броя си. Следва да 

се посочи, че през годината са разгледани относително висок брой дела 

свързани с оспорване на подзаконови нормативни актове, като основно 

това е следствие на засилената дейност на органите на прокуратурата, 

която е константна за съдебния район. През отчетния период не е налице 

повишаване на постъплението от дела по определена материя, като за 

следващите отчетни периоди може да се предвиди повишаване на 

постъпилите дела с предмет ДОПК.  

И през този отчетен период е константно постъплението на дела с 

предмет КСО и ЗСП, което е в следствие на големия брой на гражданите, 

пенсионери и социално слаби лица, получаващи права и имащи 



задължения по реда на тези закони, като тенденцията е тези дела да 

запазват същото постъпление. Броя на постъплението на частните 

административни производства се запазва, като най-вероятно е налице 

трайна тенденция за запазване на нивото на постъплението им. Броят на 

исковите производства бележи съществен ръст през 2018 година, което е 

свързано с образуването на дела за търсене на защита по реда на ЗОДОВ от 

лица лишени от свобода и лица, които претендират вреди от отменени 

административни актове, като както бе предвидено и в отчетния доклад за 

2017 година тази тенденция е трайна.  

И през тази годината няма производства по реда на Изборния кодекс, 

като спада на броя на тези дела се дължи на обстоятелството, че през 

годината не са провеждани местни избори, които подлежат на съдебен 

контрол по реда на Изборния кодекс. Налице е ръст в постъплението на 

дела с предмет ЗМВР, които са свързани с оспорвания на наложени 

дисциплинарни наказания на служители от структурите на МВР и 

Министерство на правосъдието, като към момента не е налице възможност 

да се предвиди тенденция за броя на тези дела в бъдещи периоди. 

 

ІІ.1.2. Общо  касационни дела – 347 бр., по видове са какво следва: 

 

- КНАХ - 335 бр. 

- други касационни - 12 бр. 

12

335

КНАХ

други касационни

 



 Трайната тенденция от предходни години да преобладават КНАХ с 

предмет Кодекс на труда се запазва, което е обяснимо с оглед урежданите 

обществени отношения от този закон и засилените контролни функции, 

упражнявани от овластените с правомощия контролни органи. 

Относително висок дял през годината имат делата свързани с нарушения 

на Закона за движение по пътищата, като в много голям брой от споровете 

е налице надлежно упражняване на разписаните в закона правомощия. 

Незначителен е броя на КНАХ делата образувани по повод наложени 

административни наказания от органите упражняващи финансов контрол – 

АДФИ и Сметна палата. Налице е константност в КНАХ делата 

образувани във връзка с нарушения установени по реда на Закона за 

автомобилните превози. Налице е увеличаване на делата образувани по 

повод наложени наказания от органите на КЗП, което е свързано с 

повишаване на контрола по защита на правата на потребителите. Ръст 

бележат и КНАХ делата свързани с нарушения установени от органите на 

ДАМТН по стопанисването на язовирите на територията на Област 

Монтана. 

И през този отчетен период е налице поддържане на константни 

практики по всички еднотипни видове КНАХ дела, което е в следствие на 

наложения организационен модел на работа, който гарантира 

предвидимост в практиката по еднотипни дела, които са разглеждани в 

Административен съд Монтана. Следва да се отбележи, че практиката на 

Административен съд Монтана по касационни дела със сходен предмет и 

фактология е последователна, което повишава доверието в съда, като 

предвидима съдебна инстанция, действащи и правораздаваща само и 

единствено на база приложимия закон.  

 В сравнение с предходната година е налице повишаване на броя на 

постъпилите КНАХ дела, като най-вероятно в следващите отчетни периоди 

КНАХ делата ще запазят относително същото постъпление. През 2018 



година са образувани 327 КНАХ дела, през 2017 година са образувани 240 

КНАХ дела, през 2016 година са образувани 359 КНАХ дела, през 2015 

година са образувани 311 КНАХ дела,  през 2014 година са образувани 401 

КНАХ дела, през 2013 година са образувани 436 КНАХ дела. 

Предвиждането в доклада за дейността през 2017 година, че най-вероятно 

през 2018 година за тези дела ще е налице относително повишаване на 

дела на тези дела от общия брой дела е налице, като през 2019 година би 

следвало да се очаква запазване на броя им. С влезлите в сила от началото 

на 2019 година изменения на АПК са налице предпоставки относително 

малка част от тези дела да се разглеждат в открити съдебни заседания. 

Своевременно е създадена организация за разглеждане на КНАХ, които ще 

бъдат разглеждани в закрити съдебни заседания, като не са налице 

основания да се предвиди забавяне на разглеждането на този вид дела. 
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Районните съдилища в съдебния район в повечето случаи прилагат 

еднакви критерии при постановяване на съдебните си актове. 

Константността на практиката на Административен съд Монтана и добрата 

работа на районните съдилища в съдебния район доведе до относително 

малък брой на отменени съдебни актове при касационното разглеждане, 

като потвърдените съдебни актове бележат съществен ръст.   

През периода са обжалвани 176 съдебни акта на Районен съд 

Монтана, като са потвърдени 141 съдебни акта или 80,11% от обжалваните 

актове, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 35 съдебни акта 



или 19,89% от обжалваните актове. За сравнение броя на потвърдените 

съдебни актове през 2017 година е 73,91%. 

През периода са обжалвани 60 съдебни акта на Районен съд Лом, 

като са потвърдени 40 съдебни акта или 66,67% от обжалваните актове, а 

са отменени или обезсилени изцяло или частично 20 съдебни акта или  

33,33% от обжалваните актове. За сравнение броя на потвърдените 

съдебни актове през 2017 година е 78,79%. 

През периода са обжалвани 62 съдебни акта на Районен съд 

Берковица, като са потвърдени 41 съдебни акта или 66,13% от обжалваните 

актове, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 21 съдебни акта 

или 33,87% от обжалваните актове. За сравнение броя на потвърдените 

съдебни актове през 2017 година е 54,35%. 

През периода са обжалвани 10 съдебни акта на районни съдилища 

извън съдебния район, като са потвърдени 9 съдебни акта или 90,00%  от 

обжалваните актове, а са отменени или обезсилени изцяло или частично 1 

съдебни акта или 10,00% от обжалваните актове. За сравнение броя на 

потвърдените съдебни актове през 2017 година е 57,14%. 

Обобщените данни сочат, че през 2018 година са потвърдени 75,00% 

от съдебните актове на районните съдилища, които са обжалвани пред 

Административен съд Монтана, а са отменени 25,00%  от съдебните актове 

на районните съдилища по тези дела. За сравнение броя на потвърдените 

съдебни актове от касационно обжалване през 2017 година е 69,30%.  

  Налице е повишаване на броя на потвърдените съдебни актове по 

обжалвани съдебни решения на Районен съд Монтана и Районен съд 

Берковица. Налице е относително по-висок дял на отменени съдебни 

решения по обжалвани съдебни актове на Районен съд Лом, което най-

вероятно е свързано с голямата натовареност на органа на съдебната власт 

и напускането на магистрати с доказано високо ниво на правораздавателна 

дейност. През отчетния период районните съдилища правилно са 



прилагали материалния закон и се спазват процесуалните правила. 

Съдебните актове на районните съдилища са добре мотивирани и 

обосновани, което е дало основания да бъдат потвърдени в по-голямата им 

част. И през този отчетен период са инцидентни случаите, които са 

налагали връщане на делата за ново разглеждане на делата поради 

допуснати процесуални нарушения в хода на съдебното дирене или не са 

надлежно попълнени с доказателства. 

 И през отчетния период Административен съд Монтана не срещна 

каквито и да е проблеми в дейността си като касационна инстанция, като 

разглежданите дела в повечето случаи са били с относително еднотипен 

предмет и фактическа обстановка. С оглед разглеждането на голяма част 

от КНАХ в закрити съдебни заседания, към момента не са налице 

основания, които да водят до извода, че магистратите ще срещнат 

затруднения при разглеждането и решаването на тези дела в рамките на 

приложимия закон в кратки и разумни срокове.  

    

ІІ.2. СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

Всичко свършените дела през отчетния период са 675 броя, от които 

344 по АПК и 331 касационни дела.  

Както и през предходната година броят на свършените дела, които 

Административен съд Монтана е приключил като касационна инстанция 

не надвишава броя на първоинстанционните дела, като тази тенденция ще 

се запази в перспектива. Налице е относително запазване на броя на 

свършените първоинстанционни дела, които през 2018 година са 344, 

спрямо 336 през 2017 година, като постъплението от административни 

дела предполага и леко увеличение в перспектива. 



Свършени дела

344

331
дела по АПК

касационни дела

 

Общо висящи към 31.12.2018 година – 69 броя дела, в сравнение с 

висящи към 31.12.2017 година - 81 бр. дела. От висящите дела 53 бр. са 

първоинстанционни дела разглеждани по реда на АПК, а 16 бр. 

касационни дела образувани по жалби срещу актове на районните 

съдилища.  
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ІІ.2.1. Общо свършените 344 броя дела разглеждани по реда на АПК 

представляват 50,96 % от общия брой  675 свършени дела, от които: 

 

- в срок до 1 месец от образуването им – 200 бр. дела – 58,14% в 

сравнение с 52,38% през 2017г. 

- в срок от 1 до 3 месеца от образуването им – 100 бр. дела – 29,07% 

в сравнение с 32,73% през 2017г. 



- над 3 месеца от образуването им – 44бр. дела  - 12,79% в сравнение 

с 14,89%. през 2017г. 

През по-голяма част от отчетния период Административен съд 

Монтана е работил с намален числен състав, но въпреки увеличението на 

постъплението на делата през отчетния период е налице съкращаване на 

сроковете за приключването им, което е в резултат на много добрата 

организация на работата на правораздавалите през периода магистрати. 

Следва да се отбележи, че качествената работа на съдебните служители от 

специализираната администрация, които са обработвали постъпилите дела, 

е допринесла съществено за съкращаване на сроковете за разглеждане на 

делата. Само по отношение на административните дела, които са свързани 

с оспорвания на подзаконови нормативни актове, което е свързано с 

процедура по обнародване на оспорването в Държавен вестник е 

удължавало срока за приключване им. 

100
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По видове са както следва: 

 

- Жалби срещу подзаконови нормативни актове -  28 бр. дела, от 

които в срок до 1 м.-  9 бр. или 32 %, в срок до 3 м. – 19 бр. или 68 %., над 

3 м. – 0бр. ., -  през отчетния период тази категория дела са разглеждани в 

най-кратки възможни срокове при спазване на процедурата по 

обнародване на оспорването в Държавен вестник. Голяма част от тези 

съдебни производства се прекратяват след като органите на местно 



самоуправление отменят подзаконовите актове при спазване на 

процедурата по ЗНА. 

- Изборен кодекс – няма дела, 

- ДОПК и ЗМ – 4 бр., от които в срок до 1 м. – 4 бр. – 100% , 

- ЗУТ и ЗКИР –   35 бр., от които в срок до 1 м. – 17 бр. – 49 %,  в 

срок до 3 м. – 7 бр. - 20 %, над 3 м. – 11бр.- 31 % -  необходимостта от 

назначаване на съдебни експертизи в повечето случаи е предпоставка за 

по-дълъг срок за разглеждане на тази категория дела,  

- ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 5  бр., от които в срок до 1 м. – 5бр.- 100%, 

- КСО и ЗСП – 30 бр., от които в срок до 1 м. – 16 бр.- 53 %, в срок 

до 3 м. – 8 бр. - 27 %, над 3 м. – 6 бр.- 20 % - предвид фактическата си 

сложност и необходимостта от назначаване на експертизи и събиране на 

доказателства в повечето случаи тези дела протичат в две и повече 

заседания, 

- ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС – 36бр. , от които в срок до 1 м. – 11 бр. - 

31%., в срок до 3 м. – 18 бр.- 50 %, над 3 м. – 7 бр. - 19%,   

 - ЗДС, ЗОС, ЗМСМ и ЗАдм – 15 бр., от които в срок до 1 м. – 10бр.- 

66 %, в срок до 3 м. – 4 бр. - 27 %, над 3 м. – 1бр.- 7 %, 

- искове по АПК  - 24 бр., от които в срок до 1 м. –13 бр.- 54 %, в 

срок до 3 м. – 9 бр. - 38 %, над 3 м. – 2 бр. 8 %,  

- дела по чл.304 от АПК  - 3 бр., от които в срок до 1 м. –3 бр.-100%, 

- дела за бавност – няма дела, 

- частни административни – 47 бр., от които в срок до 1 месец. – 

47бр.– 100%, 

- други административни дела - 117 бр., от които в срок до 1 м. – 65 

бр.- 56 %, в срок до 3 м. – 35 бр. – 30 %., над 3 м. – 17 бр. - 14% - 

тенденцията за съкращаване на сроковете на тази категория дела се 

запазва, която включва многообразие на материята от разглеждани дела. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.2.2. Общо свършените касационни дела през отчетния период са 331 

бр. дела, от които в срок до 1 м. – 213 бр. – 64%; от 1 до 3 м. – 118 бр.- 36% 

и над 3 м. – 0 бр. – 0,00%. Въпреки повишеното постъпление на тези дела, 

през отчетния период е постигнато съществено съкращаване на сроковете 

за приключване на тази категория дела. Създадената организация на работа 

по касационните дела дава възможност за поредна година тази категория 

дела да се приключват в рамките на тримесечен срок от образуването им. 

Следва да се отбележи, че качествената работа на съдебните служители 

свързана с призоваването на страните по делата, не е позволила 

нередовност в призоваването на страните да е била причина за 

приключването на тази категория дела в по-дълги срокове. 

Правораздавалите през отчетния период магистрати са организирали 

надлежно работата си по разглеждане на тази категория дела, което 

въпреки повишеното постъпление е довело до оптимално съкращаване на 

сроковете за приключване на тази категория дела.  
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Общо свършени касационни дела
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като по видове са както следва: 

 

- КНАХ  – 320 бр., от които в срок до 1 м. – 204 бр. – 64 % в срок до 

3 м. – 116 бр. – 36%, 

КНАХ

204

64%

116

36%

0

0%

до 1 месец

от 1 до 3 месеца

над 3 месеца

 

 

- други касационни – 11 бр., от които в срок до 1 м. – 9 бр.- 82 % в 

срок до 3 м. – 2бр. – 18 %.  



Други касационни дела
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Общо 93,48% от делата са свършени в тримесечен срок в сравнение с 

91,50%  през 2017 г., 91,50%  през 2016г., 94,09% през 2015г., 94,57% през 

2014г., 96,32% през 2013г., а 10,65% са свършени над тримесечен срок от 

образуването им. Бързината на разглеждане и приключване на делата е 

запазена на високо ниво и през отчетния период, през който 

Административен съд Монтана не е работил в пълен състав от 

магистратите.  

 

93,48%

6,52%

Решени в тримесечен срок

Решени в над тримесечен
срок

 

ІІ.3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА. 

 

През 2018 година общият брой на разглежданите дела е 744 броя, 

което е увеличение на разгледаните дела с 11,21 % в сравнение с 2017 



година, когато общия брой на разглежданите дела е 669 броя. От 

разгледаните 744 броя дела са свършени 675 броя, а са останали висящи 69 

броя в сравнение със свършени 588 броя и останали висящи 81 броя през 

2017 година. Въпреки увеличеното постъпление на делата и намаления 

състав на магистратите през периода, е налице съкращаване на броя на 

висящите дела към края на отчетния период, което основно се дължи на 

обстоятелството, че правораздавалите магистрати и подпомагалите ги 

съдебни служители са организирали и осъществявали работата си 

надлежно и качествено. Действителната натовареност е 14,31 дела месечно 

в сравнение с 12,39 дела месечно през 2017 година. Административен съд 

Монтана продължава да е равномерно натоварен в сравнение с другите 

Административни съдилища, като най-вероятно и през 2019 година ще е 

налице запазване на натовареността в рамките на 12 – 15 дела месечно за 

разглеждане. Както бе отчетено и в предходния доклад, в средносрочен 

план не е налице основание да се предвиди съществено увеличаване или 

намаляване на броя на постъплението на разглежданите дела. По 

отношение на касационните дела най-вероятно през 2019 година ще има 

намаление на постъплението в сравнение с 2018 година. С оглед 

последните изменения в АПК са налице основания да се предположи, че 

през 2019 година ще има относително повишаване на постъпилите 

административни дела.  

Със съдебен акт по същество са приключили 509 броя дела в 

сравнение с 441 броя дела през 2017 година, прекратените производства са 

166 броя дела в сравнение с 147 броя дела през 2017 година.  



Приключени със 

съдебен акт по 

същество

509

Прекратени 

производства

166

 

Не е налице прекратяване на съдебно производство поради сключено 

споразумение пред Административен съд Монтана по реда и при 

условията на АПК. За трета поредна година е относително голям дела на 

делата, които са прекратени след оттегляне на оспорени подзаконови 

административни актове на органите на местното самоуправление. Запазва 

се константния брой от прекратени дела поради неизпълнени процесуални 

задължения от страна на оспорващите, които най-често са свързани с 

неизпълнение на задължения по внасяне на дължимата държавна такса. В 

повечето случаи, съдиите стриктно спазват правилата на чл.158 АПК и 

надлежно спазват разписания процесуален ред, като дават точни и 

изчерпателни указания за отстраняване на нередовности по оспорванията. 

Относително по-малък е броя на прекратените производствата в следствие 

на оттегляне на жалбата, с която е сезиран съда.  

По утвърдените през 2012 година правила за разпределението на 

делата, постъпилите в Административен съд Монтана дела са образувани 

един път дневно в 10 часа (с изключение на бързите производства) от 

Председателя на съда или Заместник Председателя на съда. През отчетния 

период няма констатирани пропуски от разпределящия, повлияли върху 

принципа на случайно разпределение на делата, като комисия, която е 

назначена от Председателя на Административен съд Монтана, надлежно е 

отразила констатациите от извършените проверки на начина на 

разпределяне на делата. Стриктно и точно се спазват и приетите от ВСС 



правила за ежеседмично архивиране на данните от програмата за случайно 

разпределение. През отчетния период административните дела се 

насрочват от съдията-докладчик за първо заседание в срок не по-дълъг от 

два месеца, съгласно изискванията на чл.157, ал.1 от АПК.  

Касационните заседания и през 2018 година са провеждани при 

оптимален брой на насрочваните дела в едно съдебно заседание, което 

води до равномерност на броя дела разглеждани във всяко съдебно 

заседание. По този начин двете касационни заседания в месеца са от не 

повече от 20-30 дела всяко, което позволява избягване на разминаване в 

графика и улеснява както страните по делата така и съдопроизводствените 

действия. Своевременно, с оглед увеличеното постъпление на делата, в 

определени заседания броят на делата разглеждани от тричленни състави е 

увеличаван със заповед на Председателя на Административен съд 

Монтана, като този модел на работа е доказан през годините и ще бъде 

следван и в бъдеще.  

През отчетния период, макар и редки, са констатирани следните 

причини за забавяне на делата:  

Подаване на жалбите срещу индивидуални административни актове 

директно в съда, без да се спазва изискването на чл.152, ал.1 от АПК. В 

случаите когато е било необходимо, същите са изпращани на органа издал 

оспорения акт за изпълнение процедурата по чл.152, ал.2 и 3 от АПК и 

след връщането им се образуват дела, които се разпределят между съдиите.  

Инцидентни са случаите, когато пречка за бързото разглеждане е 

големият брой заинтересовани страни и проблема с призоваването им. В 

повечето случаи при оспорване и образуване на такива дела, органът, 

чиито акт се оспорва, не е посочил имената и адресите на всички 

заинтересовани страни, което налага същите да бъдат издирвани от съда, 

но тези затруднения като цяло са преодолени след като през 2012 година 

Административен съд Монтана получи достъп до Национална база данни 



„Население”, като по този начин загубата на време с изпращане на писма, 

запитвания и уточняване за страните и техните адреси бе решен в полза на 

бързото правораздаване по делата. През отчетния период, във връзка с 

измененията на ГПК, е осигурен достъп до база данни на НАП, който 

позволява призоваването на страните по делата да става при спазване на 

сроковете и реда разписани в процесуалните закони.  

И през годината се осъществяваше реално електронно призоваване 

на страните по реда на приетите през 2012 година вътрешни правила. Към 

момента електронно призоваване се осъществява основно по КАХД 

делата. Съдебните служители вече нямат колебания в използването на този 

способ за призоваване, като през 2019 година следва да се предприемат 

действия за разширяване на кръга на административните органи 

призовавани по електронен път, тъй като новите изменения на АПК 

предоставят такива възможности. 

От 2013 година в Административен съд Монтана е създадена 

организация за цялостно сканиране и запазване на делата на електронен 

носител. Въпреки, че Административен съд Монтана разполага с 

ограничен брой съдебни служители, чрез създаване на добре работеща 

вътрешна организация бе създаден необходимия модел, който в бъдеще ще 

помогне за безпроблемното включване в системата на електронно 

правосъдие, която е приоритет и на Върховен административен съд.  

И през 2018 година  протоколите от водените съдебни заседания бяха 

публикувани на сайта на Административен съд Монтана, непосредствено 

след обработването и подписването им от магистратите. По този начин, от 

една страна се предостави възможност на страните по делата да се 

възползват непосредствено от протоколите от съдебни заседания, без да е 

необходимо да посещават Административен съд Монтана, а от друга 

страна се облекчи работата на служба деловодство, тъй като страните по 

делата черпят информация непосредствено от сайта на Административен 



съд Монтана, без да е необходимо да посещават съда. Следва да се посочи, 

че от 2019 година с изменението на АПК е създадено задължение за всички 

административни съдилища да извършват публикуване на протоколите от 

съдебни заседания,  което няма да създаде трудности в работните процеси, 

тъй като публикуване на съдебни протоколи в Административен съд 

Монтана се извършва от 2012 година.   

Както и през предходните отчетни периоди образуваните дела 

приключват в повечето случай в едно съдебно заседание. Спазването на 

процесуалните закони и бързината в процеса е трайна тенденция, което 

улеснява страните по делата. Делата най-често се отлагат за следващо 

заседание, когато е необходимо назначаване на експертиза или събиране на 

нови доказателства.  

Запазва се тенденцията органът, чийто акт се оспорва, да не 

представя писмен отговор в срока по чл.163, ал.2 от АПК. Това налага 

съда, при спазване разпоредбата на чл.170 и чл.171, ал.4 от АПК да указва, 

че за някои обстоятелства от значение за делото не се сочат доказателства. 

И през 2018 година съдиите в Административен съд Монтана стриктно са 

спазвали служебното начало и са съдействали на страните в съответствие с 

процесуалните правила на АПК. 

През отчетния период в Интернет-страницата на съда надлежно са 

разгласявани съдебните актове, постановени от магистратите, съгласно 

изискванията на ЗСВ. И през 2018 година чрез Интернет-страницата на 

съда се предоставяше достъпна и своевременна информация за дейността 

на съда на гражданите и медиите.  

 

ІІ.4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ  

 

Магистратите в Административен съд Монтана изцяло поддържат 

всяко разумно законово изменение, което би довело до равномерно 



натоварване на административните съдилища, ако същото е съобразено с 

броя на магистратите и служителите и най-вече с характера на 

разглежданите дела. В тази връзка следва да се отбележи изменението на 

ДОПК, което следва да доведе до разглеждане на административни дела 

свързани с разглеждане на актове на данъчната администрация във всички 

административни съдилища. 

Приетите изменения в АПК в по-голямата си част влизат в сила от 

началото на 2019 година, като приложението на част от измененията ще 

породи и практически въпроси, които към момента не могат да бъдат 

преценени еднозначно. Във всички случай следва да се търси 

законодателно решение, което да преустанови злоупотребата с права в 

административните производства, които предвид размера на държавната 

такса за образуването им, се използват за уреждане на обществени 

отношения, който не са предмет на административна регулация. В тази 

връзка законодателно следва да се намери баланс, който да гарантира 

осигуряването на достъп до административно правосъдие, който е 

задължителен с оглед защита на правата на гражданите, и да пресече 

воденето на съдебни спорове, които излизат извън предмета на 

административното правосъдие.   

Налице е необходимост от изменение в ЗАНН, което да уреди 

въпроса с дължимите разноски за процесуално представителство на 

страните, тъй като след тълкуването на съдиите от ВАС се създаде 

възможност само за една от страните в тези производства да претендира 

присъждане на обезщетение по реда на ЗОДОВ. Чрез законодателна 

промяна има възможност да се избегне възможността за образуване на 

допълнителни съдебни производства по реда на ЗОДОВ, които ще доведат 

до допълнителна натовареност на съдилищата.    

 



ІІ.5.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПО СЪДИИ. 

 

През 2018 година разпределението и движението на делата на 

магистратите в Административен съд Монтана, е както следва: 

Съдията ЕВГЕНИЕВ - общо разпределени през отчетната 2018 

година 121 дела, като заедно с несвършените от предходната година 16 

дела, има разгледани общо 137 дела. Приключени със съдебен акт 121 

дела, което в процентно съотношение е 88% от разглежданите дела. От тях 

с решение по същество 87 дела, прекратени с определение 34 дела. От 

обжалваните пред ВАС 14 съдебни акта са потвърдени 7 акта, а са 

отменени 7 акта или 50% потвърдени през 2018 година, което в сравнение 

с 82% потвърдени съдебни актове в периода 2013 - 2017 година е 

понижение в нивото на работа на магистрата. 

Съдията КАМАРАШКА - общо разпределени през отчетната 2018 

година 180 дела, като заедно с несвършените от предходната година 15 

дела, има разгледани общо 195 дела. Приключени със съдебен акт 176 

дела, което в процентно съотношение е 90% от разглежданите. От тях с 

решение по същество 143 дела, прекратени с определение 33 дела. От 

обжалваните пред ВАС 8 съдебни акта са потвърдени 6 акта, а са отменени 

2 акта или 75% потвърдени през 2018 година. Не може да се направи 

съпоставка с предходни отчетни периоди, тъй като съдия Камарашка не е 

имала обжалвани съдебни актове, но следва да се отбележи, че през 

настоящия отчетен период всички съдебни решения, които са обжалвани 

пред ВАС са потвърдени. 

Съдията БОЙЧЕВА - общо разпределените през отчетната 2018 

година са 164 дела, като заедно с несвършените от предходната година 16 

дела, има разгледани общо 180 административни дела. Приключила е със 

съдебен акт 166 дела, което в процентно съотношение е 91% от 

разглежданите дела. От тях с решение по същество 121 дела, прекратени с 



определение 45 дела. От обжалваните пред ВАС 23 съдебни акта са 

потвърдени 19 акта, а са отменени 4 акта или 83% потвърдени през 2018 

година, което в сравнение с 73% потвърдени съдебни актове в периода 

2013 - 2017 година говори за повишаване на нивото на работа на 

магистрата. 

Съдията НИЦОВА - общо разпределените през отчетната 2018 

година са 167 дела, като заедно с несвършените от предходната година 14 

дела, има разгледани общо 181 дела. Приключени със съдебен акт са 162, 

което в процентно съотношение е 90% от разгледаните дела. От тях с 

решение по същество 121 дела, прекратени с определение 41 дела. От 

обжалваните пред ВАС 15 съдебни акта са потвърдени 11 акта, а са 

отменени или обезсилени изцяло или частично 4  акта или 73% потвърдени 

през 2018 година, което в сравнение с 77% потвърдени съдебни актове в 

периода 2013 - 2017 година говори за поддържане на нивото на работа на 

магистрата. 

Съдията ЦВЕТАНОВА -  общо разпределените през отчетната 2018 

година са 31 дела, като заедно с несвършените от предходната година 20 

дела, има разгледани общо 51 административни дела. Приключила е със 

съдебен акт 50 дела, което в процентно съотношение е 98% от 

разглежданите дела. Следва да се отбележи, че поради командироване на 

съдия Цветанова в Административен съд Враца, разпределените и дела 

бяха преразпределени след взето решение на Общото събрание на съдиите 

в Административен съд Монтана. От тях с решение по същество 37 дела, 

прекратени с определение 13 дела. От обжалваните пред ВАС 20 съдебни 

акта са потвърдени 15 акта, а са отменени 5 акта или 75% потвърдени през 

2018 година, което в сравнение с 67% потвърдени съдебни актове в 

периода 2013 - 2017 година говори за поддържане в на нивото на работа на 

магистрата. 



През отчетния период са върнати 9 обжалвани пред ВАС съдебни 

акта на съдията ТАРАЛАНСКИ, като 6 съдебни акта са потвърдени, а 3 

съдебни акта са отменени, което в сравнение с 67% потвърдени съдебни 

актове, което в сравнение с 64% потвърдени съдебни актове за периода 

2013 - 2017 година говори за поддържане на нивото на работа на 

магистрата 
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2013 г. 11 10 1       23 18 5 27 19 8 31 23 8 25 19 6 117 89 28 

2014 г. 7 6 1       25 18 7 20 17 3 23 16 7 25 15 10 100 72 28 

2015 г. 12 10 2       19 11 8 15 11 4 26 18 8 24 12 12 96 62 34 

2016 г. 7 6 1       17 16 1 14 10 4 20 13 7 18 13 5 76 58 18 

2017 г. 19 14 5       21 14 7 18 15 3 13 6 7 17 11 6 88 60 28 

ОБЩО 56 46 10 0 0 0 105 77 28 94 72 22 113 76 37 109 70 39 477 341 136 

2018 г. 14 7 7 8 6 2 23 19 4 15 11 4 20 15 5 9 6 3 89 64 25 

 

Общо обжалвани през отчетния период са 89 съдебни акта, като са 

потвърдени изцяло 64 съдебни акта или 72%, което в сравнение със 72% 

потвърдени през периода 2013-2017 година говори за поддържане на 

обичайното ниво работа на Административен съд Монтана. През отчетния 

период броя потвърдени съдебни актове поддържа средното ниво за 

Административен съд Монтана в сравнение в сравнение с предходни 

отчетни периоди, като всеки един от магистратите има възможност да 

провежда по-задълбочено проучване на делата и да повиши качеството на 

работата в бъдеще. При магистратите е налице много добра бързина в 

процеса. Следва да се продължи практиката да се обсъждат върнатите от 

обжалване съдебни решения, тъй като обсъждането на практиката на ВАС 

по материя допринася за провеждане на по-качествено съдебно 



производство от съдиите в Административен съд Монтана. С оглед 

намаления обем на обжалваните съдебни актове, следва да се продължи 

въведената през 2018 година практика два пъти годишно, а както в предни 

години по три пъти годишно, да бъдат провеждани общи събрания за 

обсъждане на постъпили дела,  докладване и обсъждане на върнати дела от 

ВАС и разглеждане и обсъждане на общи процесуални въпроси по делата. 

И през настоящия отчетен период съдиите при Административен 

съд–Монтана спазваха изцяло законовите и инструктивни срокове при 

разглеждане и решаване на делата. Съдебните актове по делата, на 100% са 

постановени в инструктивния едномесечен срок от приключване на 

съдебните заседания, което е резултат на полаганите усилия от всеки 

отделен магистрат. Общата оценка за работата на съдиите е много добра, 

като следва да се обърне допълнително внимание на обстоятелствата 

свързани с отвеждането на част от съдебните състави по дела, които са 

свързани с повишена фактическа и правна сложност.  

 

ІІІ. ОБЩЕСТВЕНА ФУНКЦИЯ НА СЪДА 

 

Във връзка с инициатива на Висшия съдебен съвет, на 30.05.2018 

година бе проведен ден на отворените врати. По традиция в инициативата 

се включиха ученици от Природо-математическа гимназия „Св. Климент 

Охридски” гр.Монтана, които посетиха съда и в рамките на деня на 

отворените врати, проведоха среща с Председателя на Административен 

съд Монтана и присъстваха при провеждане на ежедневното случайно 

разпределение на делата постъпили в Административен съд Монтана.  

През годината е проведена и среща с представители на централните и 

местни медии, в която бе изнесена информация за дейността на 

Административен съд Монтана. В рамките на срещата с представителите 



на медиите непосредствено бе демонстрирана работата на 

Административен съд Монтана.   

През отчетния период на сайта на Административен съд Монтана са 

публикувани актуални данни за движението на делата с обществен 

интерес. Стремежа през годината бе чрез публикуване на протоколи от 

съдебни заседания, публикуване на информация за дела с обществен 

интерес и друга информация имаща пряко отношение към страните по 

делата да се поддържа много доброто ниво на прозрачност и публичност 

на работата на съда.   

 

ІV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Административен съд – Монтана е настанен на третия и четвъртия 

етаж в сградата на пл. “Жеравица” № 3 в гр.Монтана, които етажи са 

публична държавна собственост и са предоставени на съда с решение 

№150 /12.03.2007 година на Министерски съвет. На 30.01.2009 година 

официално е открита обновената съдебна сграда. През 2012 година, след 

провеждане на необходимата процедура и след точно заснемане на 

стопанисваните площи, които са предоставени на Административен съд 

Монтана, е съставен Акт за публична държавна собственост, който е 

своевременно актуализиран след като през 2016 година разпореждането 

със собствеността премина в полза на Висшия съдебен съвет.  

През предходни отчетни периоди са извършени необходимите 

дейности по осигуряване на необходимите условия за работа на органа на 

съдебната власт, което е позволило през настоящия отчетен период да се 

извършва само текуща поддръжка на материалната база. В дългосрочен 

план съдиите и съдебните служители са осигурени с отлични работни 

условия и разполагат с материална обезпеченост, с която имат 



възможност да изпълняват служебните си задължения в рамките на 

съвременните стандарти.    

Качественото преструктуриране на разходите, което беше извършено 

през 2015 година, и осигуряваните бюджети за текуща издръжка, дават 

гаранция, че в дългосрочен план Административен съд Монтана ще 

поддържа много добро ниво на материалната база и условията на труд на 

магистратите и служителите. Съдът предлага всичко необходимо за 

осигуряване на много добър достъп до правосъдие и информация на 

страни по делата.  

Следва да се предприемат необходимите действия за осъвременяване 

на вътрешните правила свързани с безопасните условия на труд, както и с 

експлоатацията на техническите мощности, с които се обезпечава 

необходимото ниво на работа на органа на съдебната власт. С оглед 

възможностите на бюджета на органа на съдебната власт следва да се 

търси възможност за повишаване на квалификацията и компетентността 

на съдебните служители пряко свързани с дейностите по осигуряване 

поддръжка на материалната обезпеченост. 

В дългосрочен план, по отношение на необходимата компютърна 

техника не е необходимо влагане на допълнителни средства, извън тези за 

текущи поддръжки, тъй като е налице пълно обезпечаване на органа на 

съдебната власт, което гарантира нормалното функциониране на 

институцията.  Работните места на съдиите и на всички съдебните 

служители са оборудвани с компютри, посредством които те 

осъществяват трудовите си задължения в работата по делата, изготвянето 

на протоколите и архивирането и други дейности съобразно 

задълженията им, като им е осигурен и достъп до необходимите програми 

поддържащи релевантното законодателство и практика.  

Предоставеното на Прокуратурата помещение попада в законово 

определената зона съобразно действащите правила за съдебна охрана. 



Чрез осигурените за служителите на ръководни и експертни длъжности 

електронни подписи, съдът има достъп до необходима за дейността му 

информация. И през 2018 година осигуреният през предходните години 

достъп до редица специализирани регистри значително подпомагаше 

работата на съда, като спомагаше за по-бързото приключване на 

съдебните производства. 

 В Интернет страница на съда се излагат най-важните данни и 

информация за състава на съда и дейността на съдебните служби, за 

банковите сметки, за дължимите такси, графици за делата, възможности 

за даване на мнения от граждани, насочени към подобрение на работата 

на съдебните служби и публикуване на обявления. През годината нивото 

на информираност на гражданите посредством Интернет страницата на 

съда е осигурил публичността и прозрачността в работата на 

институцията. Публикуването на съдебните актове през отчетния период 

е осъществявано регулярно, като през цялата година надлежно са 

публикувани както съдебните актове така и протоколите от водените 

съдебни заседания.  

Постъпилите дела и книжата по тях се сканират и архивират 

ежедневно от 2013 година. През отчетния период бе извършено 

унищожаване на част архивираните дела, което бе проведено от комисия 

ръководена от Заместник председателя на Административен съд Монтана 

при спазване на изискванията на ПАС. Към момента, все още не е налице 

необходимост от търсене на решение проблема свързан с малкото 

помещение, което се ползва за архив. При необходимост е налице 

възможност за извършване на преустройство на част от съдебна зала №3.   

В Административен съд Монтана е създадена организация за 

извършване на безкасово плащане чрез ПОС терминали, които са 

инсталирани в деловодството на съда през 2012 година, като по този начин  

на гражданите и юридическите лица е предоставена възможност бързо, на 



място и без загуба на време, да изпълняват процесуалните изисквания 

свързани с оспорването. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         На база гореизложения анализ на дейността на Административен съд 

Монтана през 2018 година, могат да се направят следните изводи: 

        Въпреки, че през отчетния период Административен съд Монтана не е 

работил в пълен състав са отчетени много добри показатели в работата на 

магистратите и съдебните служители. При констатираното по-голямото 

постъпление на дела е налице увеличаване на бързината в процеса, което 

се дължи на отличната организираност в работата на четиримата 

магистрати, който са правораздавали в по-голяма част от отчетния период. 

През отчетната година е налице високата степен на мотивация в работата в 

по-голяма част от съдебните служители, което е отразено в атестирането 

на съдебните служители, което адекватно отразява положените усилия и 

отношение към работата на всеки съдебен служител.  

Магистратите и съдебните служители са работили в отлични условия 

за работа, който са поддържани на много добро ниво през отчетния 

период. През годината е осигурено необходимото обезпечаване с 

финансови средства, които дадоха възможност за постигане на адекватната 

работа на органа на съдебната власт. 

 С оглед натовареността на Административен съд Монтана са налице 

условия за полагане на усилия за подобряване на качеството на съдебните 

актове и воденето на процесуалните действия. Мотивацията и доброто 

ниво на подготвеност на магистратите и съдебните служители са 

предпоставка да се направи извода, че и в бъдеще Административен съд 

Монтана ще продължи да предлага много добро ниво на правораздаване. 



Изминалата 2018 година затвърди Административен съд Монтана, 

като орган на съдебната власт с много добро ниво на правораздавателната 

дейност, който осигурява достъпност и прозрачност в правораздавателния 

процес. 

Следва на колектива на Административен съд да бъде изказана 

благодарност за положените усилия през отчетната 2018 година. 

 

ОГНЯН ЕВГЕНИЕВ 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА 

 


