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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели в окръжните прокуратури за 2014 г. и Заповед № ПП-01-

57/25.04.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши годишна планова проверка в Административен съд – 

Шумен. 

 Проверката се извърши в периода от 12.05.2014 г. до 16.05.2014 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Обхватът на проверката включва дейността на Административен съд – 

Шумен, проверяваният период е 2012 г. и 2013 г.  

 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Административен съд - 

Шумен; проверка на организацията по образуване и движение на 

административните дела и касационните административни дела, както и 

приключването им в установените срокове. 

Предмет: проверка на административните дела и касационните 

административни дела разгледани от Административен съд - Шумен. 

  Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

 Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване 

на деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната 

деловодна система, годишните доклади на съда за 2012 г. и 2013 г. и 

произволно посочени дела. 

 

 

  І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

Административното ръководство на Административен съд – Шумен се 

осъществява от председателя на съда Кремена Борисова, назначена с решение 

на ВСС по Протокол № 54 от 20.12.2006 г. Заместник на административния 

ръководител е Росица Цветкова.  

 

1. Щат  и кадрово обезпечение през 2012 г. 

 

 По щатно разписание през 2012 г. съдът е имал 6 съдийски бройки, от 

които един председател, един заместник-председател и четирима съдии. През 

2012 г. административен ръководител – председател на съда е Кремена 

Борисова, заместник-председател е Росица Цветкова. Общата щатна численост 

на съдебните служители е 22 броя, от които една бройка за длъжността 

„съдебен архивар” не е била заета. С решение на ВСС по Протокол № 

32/26.07.2012 г. през м. октомври 2012 г. е назначен служител на длъжност 

„съдебен архивар” като по този начин всички бройки са били заети към 

31.12.2012 г. 
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 През сочения период са правораздавали следните съдии: съдия Кремена 

Борисова, съдия Росица Цветкова, съдия Татяна Димитрова, съдия Христинка 

Димитрова, съдия Маргарита Стергиовска и съдия Снежина Чолакова. 

Шестимата съдии са разпределени в два касационни състава: първи 

касационен състав с председател Кремена Борисова и членове: Христинка 

Димитрова и Маргарита Стергиовска; втори касационен състав с председател 

Росица Цветкова и членове: Татяна Димитрова и Снежина Чолакова. 

 

2. Щат и кадрово обезпечение през 2013 г. 

 

 По щатно разписание през 2013 г. съдът е имал 6 съдийски бройки, от 

които един председател, един заместник-председател и четирима съдии. И 

през 2013 г. административен ръководител – председател на съда е Кремена 

Борисова, заместник-председател е Росица Цветкова. Общата щатна численост 

на съдебните служители е 22 броя. 

 

 През сочения период са правораздавали: съдия Кремена Борисова, съдия 

Росица Цветкова, съдия Татяна Димитрова, съдия Христинка Димитрова, 

съдия Маргарита Стергиовска и съдия Снежина Чолакова. Шестимата съдии 

са разпределени в два касационни състава: първи касационен състав с 

председател Кремена Борисова и членове: Христинка Димитрова и Маргарита 

Стергиовска; втори касационен състав с председател Росица Цветкова и 

членове: Татяна Димитрова и Снежина Чолакова. 

 

 Общата щатна численост на съдебните служители е 22 броя, както 

следва: съдебен администратор – 1 бр., съдебен помощник – 1 бр., системен 

администратор – 1 бр., съдебен секретар – 5 бр., съдебен деловодител – 5 бр., 

съдебен деловодител – регистратура – 1 бр., съдебен архивар – 1 бр., главен 

счетоводител – 1 бр., призовкар – 2 бр., шофьор – 1 бр., работник – поддръжка 

на сгради – 1 бр., куриер – чистач – 2 бр.  

  

                   
            ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

 Организационното и административно ръководство на 

Административен съд – Шумен се осъществява от Кремена Борисова, 

съобразно правомощията на чл. 93, ал. 1 от ЗСВ. Председателят на съда е 

подпомаган в работата си от заместник-председателя Росица Цветкова и от 

съдебния администратор Елица Лазарова.   

През 2012 г., 2013 г. и 2014 г. Административен съд – Шумен 

осъществява дейността си във временно предоставени помещения. 

Независимо от закупената през 2011 г. от Министерство на правосъдието 

сграда за нуждите на съда, същата не се ползва, тъй като не са осигурени 

средства за ремонт и промяна на предназначението.   
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 Заседанията на съставите по първоинстанционните административни 

дела се провеждат по график, приет от общото събрание на съдиите и 

утвърден със заповед на председателя на съда. 

Първи касационен състав заседава всеки трети понеделник от месеца 

сутрин, а втори касационен състав заседава всеки първи понеделник от месеца 

сутрин.  

 Дежурствата на съдиите през 2012 г. и 2013 г. са седмични, по 

предварително изготвен график. С нарочна заповед на председателя на съда се 

определя графикът за разглеждане на бързите производства и дежурствата на 

съдиите в съда. 

 През 2012 г. и 2013 г. разпределението на делата на принципа на 

случайния подбор се осъществява от председателя на съда Кремена Борисова. 

В случаите на отсъствие председателят на съда издава нарочна заповед, с 

която възлага на заместник-председателя Росица Цветкова да изпълнява 

функциите на председател на съда, включително да образува и разпределя 

дела. 

Процентното натоварване на председателя Кремена Борисова по 

административните и касационните дела е 50 %, определено със Заповед № 

РД-08-220/21.12.2012 г., а на останалите съдии от съда е 100 % натовареност 

по всички видове дела.  

За подобряване на организацията на работа в съда председателят е издал 

редица заповеди, както следва: 

Със Заповед № РД-08-144/22.10.2009 г. е утвърдена ВЪТРЕШНА 

НАРЕДБА за документооборота по съдебните дела в Административен съд – 

Шумен. 

Със заповед № РД-08-32/20.02.2012 г. е възложено на Росица Цветкова –

заместник-председател на Административен съд – Шумен във всички случаи 

на отсъствие на председателя на съда да изпълнява функциите му възложени 

със закон, включително да образува и разпределя дела, съобразно 

разпоредбата на чл. 157 АПК. 

Със Заповед № РД-08-54/02.04.2012 г. е утвърден план за недопускане 

забавянето на съдопроизводството в Административен съд – Шумен и 

администриране на делата в разумни срокове. 

Със заповед на председателя на Административен съд – Шумен са 

утвърдени ПРАВИЛА за случайно разпределение на делата, които 

периодично, с нарочна заповед са актуализирани. Със Заповед № РД-08-

13/03.02.2014 г., на председателя на съда, са утвърдени актуализираните 

правила за случайно разпределение на делата в Административен съд – 

Шумен за използване на софтуер Law Choice, версия 4. В т. 7 от Правилата за 

случайно разпределение е посочено, че промяна и преразпределение на 

определения съдия-докладчик се прави: при отвод на съдията-докладчик, 

върнато за ново разглеждане дело, при внезапно възникнала непреодолима 

пречка  за  участие  в  насроченото  съдебно  заседание  или  друга  обективна   
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причина, налагаща продължително отсъствие. Причината за 

преразпределението задължително се мотивира от разпределящия. В т. 9 от 

ПРАВИЛАТА е посочено, че през съдебната ваканция бързите производства и 

делата, по които съдиите са задължени със закон да се произнесат в срок по-

малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия като в т. 3 тези 

производства са изрично изброени.  

Със Заповед № РД-08-29/01.03.2013 г. са утвърдени времеви стандарти 

за срочно разглеждане и приключване на делата в  Административен съд – 

Шумен. 

Със заповед № РД-08-85/06.06.2013 г., председателят на съда е наредил 

на съдебния администратор Елица Лазарова в края на всяко шестмесечие да 

извършва проверка на делата и преписките относно тяхното приключване в 

разумен срок; отлагането на делата, поради нередовно призоваване по вина на 

съдебен служител от съда. Резултатите от проверката се докладват на 

председателя на съда, с оглед предприемане на организационни мерки.  

Със Заповед № РД-08-86/06.06.2013 г. председателят на съда е възложил 

на съдебния деловодител Благовеста Костова да извърши проверка на делата, 

образувани преди 2010 г. и при наличие на недовършени дела да се докладват 

на председателя на съда, с оглед предприемане на организационни мерки. 

Със Заповед № РД-08-113/26.06.2013 г. са определени делата, които 

следва да се разглеждат от дежурен съдия, както и други организационни 

въпроси, касаещи периода на съдебната ваканция – 15.07.2013 г. – 01.09.2013 

г.  

Със Заповед № РД-08-197/21.12.2013 г. е възложено на системния 

администратор на края на всеки работен ден да изпраща информацията за 

разпределените дела в Административен съд – Шумен на сървъра на ВСС.   

 

С нарочни заповеди на председателя на съда е определян съдия, който да 

разгледа делата, насрочени за конкретна дата. В мотивите на заповедите е 

посочено: поради излизане в платен годишен отпуск по уважителни причини 

на съдията-докладчик; във връзка с отсъствие на съдията-докладчик поради 

временна нетрудоспособност, съгласно болничен лист …; във връзка с 

отсъствие на съдията-докладчик поради участие в семинар, например: Заповед 

№ РД-08-24/18.02.2013 г.; Заповед № РД-08-54/08.04.2013 г.; Заповед РД-08-

46/25.03.2012 г. 

  

 През 2012 г. и 2013 г. всички съдии и съдебни служители са участвали в 

различни  семинари организирани от НИП, както и в регионални семинари, 

организирани от административните съдилища, като по този начин е 

осигурено повишаване на квалификацията им.  

И през 2013 г. е продължила утвърдената практика в съда да се 

провеждат ежемесечни общи събрания на съдиите, на които се обсъждат 

текущи въпроси и се анализират резултатите от изготвените месечни справки 

за насрочените, отложени, свършени и забавени дела, както и за неизготвените 
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съдебни актове. Ежемесечно ръководството на съда контролира и 

ненасрочените дела – спрени и без движение.  

         

 На интернет страницата на съда са публикувани ПРАВИЛА за 

случайното разпределение на делата, ВРЕМЕВИ СТАНДАРТИ за срочно 

разглеждане и приключване на делата в Административен съд – Шумен, 

Основни правила за поведение в съда и в съдебната зала и др.  

 

   

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
         В Административен съд – Шумен е инсталирана и действаща 

електронната деловодна система САС „Съдебно деловодство” на 

„Информационно обслужване” АД, гр. Варна. За разпределението на делата на 

принципа на случайния подбор се използва програмният продукт Law Choice, 

предоставен от ВСС. Всички дела са въведени в електронната деловодна 

система, като от средата на 2011 г. е започнало и сканиране на всички 

постъпващи по делата книжа като по този начин се създава електронна папка 

на делото. Електронната деловодна система се обновява периодично с 

доразвиване на отделните модули. 

Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен  

носител, съгласно изискванията на ПАРОАВАС (отм.).  

Съдът разполага с една съдебна зала, оборудвана със звукозаписна  

техника.   

 В Административен съд – Шумен съдебните деловодители са 6 – един 

деловодител обслужва служба „Регистратура”, трима деловодители обслужват 

първоинстанционните административни дела и касационните дела, двама 

деловодители – обслужват административно-наказателните дела. Съдебните 

деловодители са добре обучени, изпълняват стриктно задълженията си като по 

време на съдебната ваканция е осигурено нормално функциониране на 

деловодствата. Всички съдебни деловодители и служители са 

взаимозаменяеми. Подреждането и съхранението на административните дела е 

съгласно ПАРОАВАС (отм.). Всички постъпващи книжа по делата, след 

резолюция на съдията, се прикрепват и номерират.  

 

 
  2. ОБРАЗУВАНЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  
  

Постъпващите в съда дела и книжа се приемат от служба 

„Регистратура”, където работи един съдебен служител, който ги вписва във 

входящия дневник на електронната деловодна програма, поставя дата и 

подпис. Книжата се предават на съдебен деловодител – първоинстанционни и 
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касационни дела, след което се докладват на председателя или заместник-

председателя на съда. Номера на делото се получава от деловодната програма. 

Председателят или заместник-председателят преценяват дали да се образува 

веднага дело. В случай, че административната преписка не е представена в 

цялост, председателят на съда постановява разпореждане, с което задължава 

административния орган да представи цялата административна преписка. 

Когато жалбата е подадена в съда, а не чрез адм. орган, дело също не се 

образува, изисква се цялата преписа от административния орган и след 

представяне на преписката се образува делото. Чрез програмата за случайно 

разпределение се определя докладчика, книжата се предават в деловодството, 

където се слагат в папки, сканират се документите и се докладват на 

съответния съдия-докладчик.  

За образуването на делото председателят на съда използва специално 

изработен за целта печат. В случаите, когато председателят на съда отсъства 

делата се образуват с разпореждане на заместник-председателя – не се 

използва печата на съда.  

 

 

  3. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И 

КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА 
 
           3.1. Движение на административните дела през 2012 г. 

 

 През 2012 г. в Административен съд – Шумен  са постъпили 375 бр. 

първоинстанционни административни дела, от които 172 бр. частни 

административни дела. Останали несвършени от предходен период са 40 дела 

или общо за разглеждане - 415 административни дела.  Свършени дела – 388 

бр., от които 97 прекратени. Останали несвършени в края на отчетния период 

–  27 първоинстанционни административни дела.  

 

 3.2. Движение на касационните административни дела през 2012 г. 

 

 През 2012 г. в Административен съд – Шумен  са постъпили 537 бр. 

касационни дела. Останали несвършени от предходен период - 48 бр. или 

общо за разглеждане - 585 касационни дела.  Свършените касационни дела са 

494 бр., от които 9 прекратени. Останали несвършени дела в края на отчетния 

период – 91 бр. касационни дела.   

 

 Всичко за разглеждане дела (първоинстанционни, частни и касационни) 

– 1000 бр. От общо свършените 882 дела в срок до три месеца са приключили  

747  дела, което е 84. 69 %. 

 

 3.3. Движение на първоинстанционните административни дела през 

2013 г.  
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 През 2013 г. в Административен съд – Шумен  са постъпили 298 бр. 

първоинстанционни административни дела, от които 116 бр. са частни 

административни дела. Останали несвършени от предходен период са 27 дела 

или общо за разглеждане 325 бр. първоинстанционни административни дела.  

Свършени дела – 303 бр., от които 79 бр. са прекратени. Останали несвършени 

в края на отчетния период – 22 първоинстанционни административни дела.  

   

 3.4. Движение на касационните административни дела през 2013 г. 

 

 През 2013 г. в Административен съд – Шумен са постъпили 557 бр. 

касационни дела. Останали несвършени от предходен период - 91 бр. или 

общо за разглеждане 648 касационни дела. Свършените касационни дела са 

592 бр., от които 12 бр. прекратени. Останали несвършени дела в края на 

отчетния период – 56 бр. касационни дела.   

   

 Всичко за разглеждане дела (първоинстанционни, частни и касационни 

адм. дела) – 973 бр. От общо свършените 895 дела в срок до три месеца са 

приключили  838  дела, което е 93. 63 %. Висящи в края на периода – всичко 

78 дела. 

 

 Като материя през 2012 г. и 2013 г. преобладават делата по ЗУТ, ЗКИР, 

КСО и ЗСП, искове по АПК, частни административни дела.  

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 

дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. се 

установи: 

 - съдия Кремена Борисова - останали несвършени от предходен период – 

6 дела, постъпили през годината – 71 дела, всичко за разглеждане – 77 бр., 

свършени дела – 62 дела, останали несвършени в края на периода – 15 дела; 

 - съдия Маргарита Стергиовска – останали несвършени от предходен 

период – 14 дела, постъпили през годината – 182 дела, всичко за разглеждане – 

196 дела, свършени дела – 176 дела, останали несвършени в края на периода – 

20 дела; 

 - съдия Росица Цветкова – останали несвършени от предходен период – 

16 дела, постъпили през годината – 153 дела, всичко за разглеждане – 169 

дела, свършени дела – 144 дела, останали несвършени в края на периода – 25 

дела; 

 - съдия Снежина Чолакова - останали несвършени от предходен период 

– 20 дела, постъпили през годината – 161 дела, всичко за разглеждане – 181 

дела, свършени дела – 160 дела, останали несвършени в края на периода – 21 

дела; 

 - съдия Татяна Димитрова - останали несвършени от предходен период – 

17 дела, постъпили през годината – 174 дела, всичко за разглеждане – 191 

дела, свършени дела – 170 дела, останали несвършени в края на периода – 21 

дела; 
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 - съдия Христинка Димитрова - останали несвършени от предходен 

период – 15 дела, постъпили през годината – 171 дела, всичко за разглеждане – 

186 дела, свършени дела – 170 дела, останали несвършени в края на периода – 

16 дела. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 

дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. се 

установи: 

 - съдия Кремена Борисова - останали несвършени от предходен период – 

15 дела, постъпили през годината – 71 дела, всичко за разглеждане – 86 бр., 

свършени дела – 76 дела, останали несвършени в края на периода – 10 дела; 

 - съдия Маргарита Стергиовска – останали несвършени от предходен 

период – 20 дела, постъпили през годината – 164 дела, всичко за разглеждане – 

184 дела, свършени дела – 174 дела, останали несвършени в края на периода – 

10 дела; 

 - съдия Росица Цветкова – останали несвършени от предходен период – 

25 дела, постъпили през годината – 152 дела, всичко за разглеждане – 177 

дела, свършени дела – 162 дела, останали несвършени в края на периода – 15 

дела; 

 - съдия Снежина Чолакова - останали несвършени от предходен период 

– 21 дела, постъпили през годината – 166 дела, всичко за разглеждане – 187 

дела, свършени дела – 171 дела, останали несвършени в края на периода – 16 

дела; 

 - съдия Татяна Димитрова - останали несвършени от предходен период – 

21 дела, постъпили през годината – 152 дела, всичко за разглеждане – 173 

дела, свършени дела – 159 дела, останали несвършени в края на периода – 14 

дела; 

 - съдия Христинка Димитрова - останали несвършени от предходен 

период – 16 дела, постъпили през годината – 150 дела, всичко за разглеждане – 

166 дела, свършени дела – 153 дела, останали несвършени в края на периода – 

13 дела. 

 

 

 ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

 

  От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в 

Административен съд – Шумен няма дела, които да са образувани преди 

01.01.2013 г. и да не са приключили към 31.12.2013 г.  

 

 1. Административни дела свършени над 3 месеца. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 
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  - адм. д. № 13/2012 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано на 

23.01.2012 г. по жалба срещу решение на „М.” на Община – Велики Преслав, 

постъпила в съда на 17.01.2012 г. В печата на съда за насрочване на делото е 

отразена и датата на неговото образуване. С определение по чл. 157, ал. 1, изр. 

2-ро от АПК, постановено на 28.02.2012 г., съдът е указал доказателствената 

тежест на страните и е насрочил делото в открито заседание за 14.03.2012 г. 

Делото е отложено за нова дата – 25.04.2012 г., за събиране на доказателства. 

С определение от 20.03.2012 г. съдът е уважил искане за допускане на 

експертиза и указал на страните възможност за формулиране на въпроси. В 

съдебно заседание от 25.04.2013 г. съдът е докладвал молба на вещото лице, с 

което е уведомил съда, че не е получило необходими документи за изготвяне 

на заключението. Съдът е предоставил възможност за изготвяне на 

заключението и делото е отложено за 16.05.2012 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по 

делото е постановено на 31.05.2012 г. Съобщения за изготвения съдебен акт на 

страните са изпратени на 01.06.2012 г. Делото е приключило в незначително 

отклонение от 3 – месечния срок, отчетен от датата на определението по чл. 

157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК; 

  - адм. д. № 64/2012 г. /съдия Татяна Димитрова/ е образувано на 

06.03.2012 г. по жалба срещу началника на МБ - Шумен, постъпила в съда на 

същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 

образуване. В печата на съда за насрочване на делото е отразена и датата на 

образуване. С определение по чл. 157, ал. 1, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, 

постановено на 14.03.2012 г., съдът е конституирал страните, указал е 

доказателствената тежест и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

04.04.2012 г. С протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 

тази дата, съдът е назначил съдебно-счетоводна експертиза и е отложил 

делото за 16.05.2012 г. В с. з. от тази дата делото е отложено за събиране на 

доказателства за 06.06.2012 г. В съдебно заседание от последната дата е даден 

ход по същество. Решение по делото е постановено на 05.07.2012 г., 

съобщения за изготвянето на което са изпратени на страните на същата дата. 

Делото е приключило малко след изтичане на 3-месечния срок; 

  - адм. д. № 151/2012 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

01.06.2012 г. по жалба срещу заповед на главния архитект на община Шумен, 

постъпила в съда на 31.05.2012 г. Делото е разпределено на докладчик в деня 

на неговото образуване. С определение по чл. 157, ал. 1, ал. 1, изр. 2-ро от 

АПК, постановено на 06.06.2012 г., съдът е конституирал страните и е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 19.06.2012 г. На тази дата за 

събиране на доказателства делото е отложено за 17.09.2012 г. На последната 

дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение е 

постановено на 28.09.2012 г. и съобщения за изготвянето му са изпратени на 

тази дата. Делото е приключило при пренебрежимо малка забава след 3-

месечния срок, при това след като е било отложено и насрочено за нова дата в 

период след изтичане на съдебната ваканция; 
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 - адм. д. № 200/2012 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

28.06.2012 г. по жалба срещу решение на директора на РУ „Социално 

осигуряване”, гр. Шумен, постъпила в съда на 14.06.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 28.06.2012 г. С определение по чл. 157, ал. 1, ал. 

1, изр. 2-ро от АПК, постановено на 28.06.2012 г., съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 12.07.2012 г. На тази дата делото е отложено за събиране 

на доказателства за 20.09.2012 г., отново отложено за 11.10.2012 г. На 

последната дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

24.10.2012 г., на която дата са изпратени и съобщения на страните за неговото 

изготвяне. Продължителността на производството е предпоставена от 

обективни причини – събиране на доказателства и насрочването му за нови 

съдебни заседание след периода на съдебната ваканция; 

 - адм. д. № 79/2012 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

16.03.2012 г. по жалба срещу заповед на кмета на Община Шумен, постъпила 

в съда на 15.03.2012 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на 

образуването му. С определение по чл. 157, ал. 1, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, 

постановено на 03.04.2012 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

08.05.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът, на основание чл. 174, ал. 

4 от АПК, е указал на всяка от страните доказателства относно фактите, които 

следва да посочат и е отложил делото за 05.06.2012 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество. С определение от 03.07.2012 г., 

постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 17.09.2012 г. За да постанови диспозитив в този смисъл, 

съдебният състав е констатирал, че по делото следва да се изискат от 

административния орган липсващи в административната преписка документи, 

като е указано да се впише предупреждение, че при повторно неизпълнение на 

разпореждането на съда, ще бъде наложена санкция по ЗСВ. В съдебно 

заседание от тази дата делото е отложено за 06.11.2012 г., пренасрочено за 

08.11.2012 г. с разпореждане от 21.09.2012 г. с оглед промяна в графика на 

съдебните заседания за месец ноември. В съдебно заседание от 08.11.2012 г. е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 05.12.2012 г., 

съобщения за изготвянето на което са изпратени на 06.12.2012 г.; 

 - адм. д. № 37/2013 г., обр. на 05.02.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, жалба срещу Наредба за изменение и допълнение на Наредба на 

община Шумен – чл. 186 във вр. с чл. 191, ал. 2 АПК. Жалбата е постъпила на 

28.01.2013 г., разпределението е извършено на 05.02.2013 г. С определение от 

05.02.2013 г. съдът е оставил жалбата без движение. На 07.02.2013 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. Определението по чл. 157, ал.1, изр. 

второ АПК е постановено на 11.02.2013 г., делото е насрочено за 01.04.2013 г. 

Първото с. з. е проведено на 01.04.2013 г., изготвен е доклад по делото, 

отложено по доказателствата. В с. з. на 07.05.2013 г. е даден ход по същество 

на делото, на 04.06.2013 г. е постановено решението; 

 - адм. д. № 177/2013 г., обр. на 25.07.2013 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, жалба по чл. 145 АПК. Жалбата е постъпила на 25.07.2013 
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г. и на с. д. е разпределено делото. С определение от 26.07.2013 г. съдът е 

задължил административния орган да комплектова административната 

преписка като е посочил какво следва да представи, както и срок за 

изпълнение. На 08.08.2013 г. е постъпила адм. преписка. На 30.08.2013 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал.1, изр. второ АПК. Първото с. з. е 

проведено на 19.09.2013 г. – не е даден ход на делото, съдът е констатирал, че 

към момента няма назначен директор на РИОСВ – Шумен, а дадените 

правомощия на директора на дирекция „Контрол и превантивна дейност” не 

включват права да представлява РИОСВ пред съда. Проведени са с. з. на: 

17.10.2013 г. – отложено по доказателствата за 14.11.2013 г. С определение от 

05.11.2013 г. съдът е докладвал постъпила молба от в. л. с искане за отлагане 

на делото за м. декември, предвид необходимото време за изготвяне на 

експертизата. Съдът е пренасрочил делото за 12.12.2013 г. В с. з. на 12.12.2013 

г. е прието заключението на в. л., даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 30.12.2013 г.; 

 - адм. д. № 55/2013 г., обр. на 26.02.2013 г., на доклад на съдия 

Маргарита Стергиовска, жалба по чл. 118 КСО. Жалбата е постъпила на 

15.02.2013 г., разпределението е извършено на 26.02.2013 г. На 26.02.2013 г. 

съдът е постановил определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК. Първото 

с. з. е проведено на 15.03.2013 г. – отложено по доказателствата. Проведени са 

с. з. на: 18.04.2013 г. – открито е производство по проверка истинността на 

отразени обстоятелства, открито е производство по оспорване истинността на 

извлечение от ведомост, назначена е СГЕ и др.; 22.05.2013 г. – прието е 

заключението на в. л., разпитани са свидетели, съдът е дал ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 18.06.2013 г.; 

 - адм. д. № 130/2013 г., обр. на 16.05.2013 г., на доклад на съдия Росица 

Цветкова, жалба по чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбата е постъпила на 16.05.2013 г., 

разпределението е извършено на същата дата (с. д.). Поставен е печат за 

образуване на делото и печат за насрочване. След отстраняване на 

констатираните нередовности по жалбата и извършената справка за адресите 

по Наредба № 14/18.11.2009 г., на 25.06.2013 г. е постановено определението 

по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК. Първото с. з. е проведено на 16.09.2013 г. – 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 15.10.2013 г. – не е даден 

ход на делото, съдът е констатирал, че назначената СТЕ не е готова, поради 

късното й назначаване, както и, че свидетелят е постъпил в болница, 

отложено; 12.11.2013 г. – прието е заключението на в. л., разпитан е свидетеля, 

даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 19.11.2013 г.  

 - адм. д. № 138/2013 г., обр. на 06.06.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, жалба по 58, ал. 6 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите. Жалбата е постъпила на 05.06.2013 г., разпределението е 

извършено на 06.06.2013 г. По делото е положен печат за образуване и печат 

за насрочване. След отстраняване на нередовностите на жалбата и извършена 

справка по Наредба № 14/18.11.2009 г., на 22.07.2013 г. е постановено 

определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК, делото е насрочено за 

26.09.2013 г. С определение от 11.09.2013 г. съдът е пренасрочил делото за  
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23.10.2013 г., след като е констатирал, че лицето Е. Д. Н. е с неизвестен адрес 

и следва да се призове чрез ДВ, заличен е от списъка за призоваване Н. Б. Н., 

конституирана е като заинтересована страна Г. Н. Н. Първото с. з. е проведено 

на 23.10.2013 г. – не е даден ход на делото. В с. з. на 20.11.2013 г. е даден ход 

по същество на делото. Решението е постановено на 16.12.2013 г.; 

 - адм. д. № 151/2013 г., обр. на 24.06.2013 г., на доклад на съдия 

Кремена Борисова, жалба по чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА. Жалбата е постъпила на 

19.06.2013 г., на 24.06.2013 г. е извършено разпределението. По делото има 

печат за образуване и печат за насрочване на делото. На 25.06.2013 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал.1, изр. второ АПК. Първото с. з. е 

проведено на 24.09.2013 г., отложено по доказателствата. Проведени са с. з. 

на: 08.10.2013 г. – отложено по доказателствата за 05.11.2013 г. С определение 

от 21.10.2013 г. съдът е пренасрочил делото за 08.11.2013 г. поради 

командировка за период от 04.11.2013 г. – 05.11.2013 г. в гр. София. В с. з. на 

08.11.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 

04.12.2013 г.; 

 - адм. д. № 161/2012 г., обр. на 06.06.2012 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, по протест по чл. 45 ЗМСМА. Протестът е постъпил на 

05.06.2013 г., на 06.06.2012 г. е извършено разпределението. По делото има 

само печат за насрочване на делото и разпореждане за образуване – 

постановено от зам.-председателя на съда. След отстраняване на 

констатираните нередовности по подадения протест, на 02.07.2013 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК. Първото с. з. е 

проведено на 25.09.2013 г., отложено по доказателствата. В с. з. на 16.10.2013 

г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 15.11.2013 г.;  

 - адм. д. № 85/2013 г., обр. на 09.04.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, по жалба по чл. 215 ЗУТ. Жалбата е постъпила на 08.04.2013 г., на 

09.04.2013 г. е разпределено делото. Има печат за образуване и печат за 

насрочване на делото. След отстраняване на непълнотата по адм. преписка, на 

16.05.2013 г. е постановено определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК.  

Първото с. з. е проведено на 12.06.2013 г. – не е даден ход на делото, съдът е 

конституирал заинтересовани страни. Проведени са с. з. на: 18.09.2013 г. – 

отложено по доказателствата; 16.10.2013 г. е даден ход по същество на делото. 

В срока за постановяване на решението съдът е констатирал, че делото не е 

изяснено от фактическа страна, тъй като не е установен собственика на един 

от имотите и не е конституиран като заинтересована страна. С определение от 

15.11.2013 г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото и го е 

насрочил за 11.12.2013 г. като е дал указания на ответната страна. В с. з. на 

11.12.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 

20.12.2013 г.  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
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 Проверката установи, че част от производствата са приключили в срок 

малко над 3-месечния, отчетено от датата на постановяване на определението 

по чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК.  

 Основни причини за неприключване на производствата в тримесечен 

срок са: отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-често за 

изготвяне на експертизи; отмяна на дадения ход по същество и насрочване на 

съдебно заседание – по 2 дела; пренасрочване на с. з. поради необходимостта 

от призоваване на страна чрез ДВ, по молба от в. л. предвид необходимото 

време за изготвяне на експертиза или поради командироване на съдията-

докладчик (пренасрочено за след 3 дни). В някои от случаите заключенията на 

в. л. не са своевременно изготвени поради непредоставяне на необходимата 

документация за изготвяне на експертизата или поради недостатъчно време за 

изготвянето й.  

  По всички проверени дела се установи, че решението е обявявано в 

срока по чл. 172, ал. 1 АПК. 

 По повечето от проверените дела се установи, че делото е насрочвано за 

разглеждане в открито с. з. в 2-месечен срок от образуването, съгласно 

изискването на чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК, а по 4 от проверените дела 

първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 3 до 4 месеца, в който 

период влиза и съдебната ваканция.  

 При отлагане на делата съдебно заседание най-често е насрочвано след 1 

месец, по-рядко в срок от 14 до 20 дни, а в периода на съдебната ваканция – 

след 3 месеца.  

 Част от проверените дела имат печат за образуване и печат за 

насрочване на дело, по някои дела в печата на съда за насрочване на делото е 

отразена и датата на неговото образуване, а други дела имат само печат за 

насрочване и разпореждане, постановено от заместник-председателя на съда за 

образуване на делото. 

 

 

 2. Административни дела, образувани през 2013 г. и неприключили 

към 31.12.2013 г. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - адм. д. № 258/2013 г., обр. на 11.10.2013 г., на доклад на съдия 

Маргарита Стергиовска, жалба по чл. 4 и чл. 9б от ЗМДТ. Жалбата е подадена 

на 04.10.2013 г., на 11.10.2013 г. е разпределено делото. Има печат за 

насрочване на делото и печат за образуване, който не е попълнен. С 

разпореждане от 04.10.2013 г., на председателя на съда, е указано адм. орган 

да представи копие на цялата адм. преписка. На 10.10.2013 г. е постъпило 

писмо с изпълнени указания, на 11.10.2013 г. е разпоредено от зам.-

председателя на съда да се образува дело. С разпореждане от 17.10.2013 г. 

жалбата е оставена без движение с указание за внасяне на ДТ. На 28.10.2013 г. 

е постъпила молба с изпълнени указания. На 29.10.2013 г. е постановено 

определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК. Първото с. з. е проведено на 
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21.11.2013 г. – отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 05.12.2013 

г. – назначена е ССчЕ, отложено; 16.01.2014 г. – даден е ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 23.01.2014 г.;   

 - адм. д. № 190/2013 г., обр. на 06.08.2013 г., на доклад на съдия 

Кремена Борисова, жалба по чл. 215 ЗУТ. Жалбата е постъпила на 29.07.2013 

г., разпределението е извършено на 06.08.2013 г. Има печат за образуване и 

печат за насрочване на дело. С определение от 09.08.2013 г. жалбата е 

оставена без движение. На 16.08.2013 г. е представена молба с изпълнени 

указания. С определение от 12.09.2013 г. жалбата отново е оставена без 

движение. На 16.09.2013 г. е постъпило писмо от служба по ГКК – гр. Шумен. 

На 30.09.2013 г. е постановено определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ 

АПК, делото е насрочено за 22.10.2013 г. Поради върнати в цялост призовки, 

съдът е разпоредил да се извърши справка по Наредба № 14/18.11.2009 г. и 

призоваване на заинтересована страна чрез обнародване в ДВ, делото е 

пренасрочено за 03.12.2013 г. Първото с. з. е проведено на 03.12.2013 г. – 

отложено по доказателствата. В с. з. на 14.01.2014 г. е даден ход по същество, 

решението е постановено на 11.02.2014 г.; 

  - адм. д. № 435/2013 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано на 

10.09.2013 г. по предложение на Окръжна прокуратура – Шумен по чл. 83а във 

вр. с чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН, постъпило в съда на 10.09.2013 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на образуването му. С определение по чл. 

157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, постановено на 13.09.2013 г., съдът е насрочил 

производството в открито заседание за 23.10.2013 г. С определението съдът 

още е разпоредил да се изиска от Окръжен съд – Шумен  НОХД № 194/2013 г. 

На 17.09.2013 г. е постъпило писмо от Окръжен съд – Шумен, с което 

Административен съд – Шумен е уведомен, че исканото производство е 

изпратено в Апелативен съд – Варна по постъпила въззивна жалба на 

подсъдимия. С разпореждане от 17.10.2013 г. е поискана отново информация 

за това производство. С определение от 22.10.2013 г., постановено в закрито 

съдебно заседание, съдът е спрял производството по делото до приключване с 

влязъл в сила акт на НОХД № 194/2013 г. на Окръжен съд – Шумен. С 

разпореждане от 04.11.2013 г. съдът е изискал за послужване обуславящото 

производство. На 06.11.2013 г. делото е изпратено от Окръжен съд – Шумен за 

послужване. С определение от 07.11.2013 г. съдът е възобновил 

производството, след като е констатирал, че са отпаднали процесуалните 

пречки за неговото движение и го е насрочил в открито съдебно заседание за 

04.12.2013 г., пренасрочено за 15.01.2014 г. С определение от 10.01.2014 г. 

съдът е отменил определението си за насрочване на делото и е спрял 

производството до назначаване на ликвидатор на дружеството, по отношение 

на което е направено предложението на прокуратурата. С разпореждане от 

12.02.2014 г. съдът е изискал служебно справка от АВ. С определение от 

19.02.2014 г. съдът е възобновил производството и е насрочил открито 

съдебно заседание за 26.03.2014 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

дал ход по същество. Решение по делото е постановено на същата дата и 

съобщения за изготвянето му са изпратени на тази дата. Производството е 
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спирано два пъти, както с оглед обуславящо производство, така и с оглед 

уточняване на надлежен представител на дружеството; 

  - адм. д. № 282/2013 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

28.11.2013 г. по жалба срещу изрично обективиран отказ на кмет на община, 

постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено в деня на 

образуването му. С определение от 05.12.2013 г. съдът е изискал информация 

от административния орган, чийто акт се обжалва. Указанията на съда са 

доведени до знанието на ответника на 11.12.2013 г. със съобщение, изпратено 

на 05.12.2013 г. Указанията са изпълнени с писмо на кмета на община 

Каспичан, постъпило на 19.12.2013 г. С определение по чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро 

от АПК, постановено на 06.01.2014 г., съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 21.01.2014 г. В съдебно заседание от тази дата делото е отложено 

за събиране на доказателства за 25.02.2014 г., отложено за 25.03.2014 г. във 

връзка с назначена съдебно-техническа експертиза. С определение от 

26.02.2014 г.  съдът е определил вещото лице, уведомено на 06.03.2014 г. със 

съобщение от 27.02.2014 г. На 17.03.2014 г. е постъпила молба от вещото 

лице, с което е уведомил съда, че след получаване на материалите по делото е 

в болнични, поради което не може да изготви експертизата в регламентирания 

срок. С определение от 20.03.2014 г. съдът е пренасрочил делото в открито 

заседание за 15.04.2013 г., след като е счел, че молбата на вещото лице за 

определяне на нова дата е основателна. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 29.04.2014 г., на 

която дата са изпратени и съобщения на страните за изготвянето му. Делото е 

образувано в края на периода и е отлагано за събиране на доказателства, като 

последното обстоятелство е станало причина делото да приключи и в срок 

малко над 3 месеца;  

  - адм. д. № 192/2013 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

06.08.2013 г. по жалба срещу заповеди на директора на ДСП, постъпила в съда 

на 24.07.2013 г. В печата на съда за насрочване е посочена датата на неговото 

образуване. С определение от 26.07.2013 г. съдът е отделил от настоящото 

производство една от претенциите. С разпореждане от 29.07.2013 г. съдът е 

разпоредил да се изиска от административния орган цялата административна 

преписка. Указанията са изпълнени с писмо от 05.08.2013 г., след който 

момент е образувано и производството по настоящото дело. С определение от 

09.08.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

жалбоподателя, доведени до знанието му на 13.08.2013 г. С молба от 

19.08.2013 г., жалбоподателят е направил изявление за спиране на 

производството по делото. С определение от 11.09.2013 г., постановено в 

закрито заседание, съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, до приключване на 

производството по адм. д. № 174/2013 г. на Административен съд – Шумен. 

Извършвани са ежемесечни справки от съдебен деловодител за хода на 

производството, послужило като основание за спиране, последната от които от 

08.05.2014 г.; 
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  - адм. д. № 286/2013 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

02.12.2013 г. по жалба срещу заповед на началника на РДНСК, постъпила на 

тази дата. С определение по чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, постановено на 

09.12.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 14.01.2014 г. С 

протоколно определение, постановено в първото открито заседание, съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания на жалбоподателя за 

отстраняване на констатирани нередовности. Указанията са изпълнени с молба 

от 06.02.2014 г. С определение от 10.02.2014 г. съдът е насрочил делото в 

открито съдебно заседание за 05.03.2014 г., на което не е даден ход с оглед 

обективна невъзможност процесуалният представител на административния 

орган да се яви в заседанието, които обстоятелства са изложени в молба до 

съда. Делото е насрочено за 10.04.2014 г., на която дата е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 09.05.2014 г., съобщения за 

изготвянето на което са изпратени на 10.05.2014 г. Производството е 

образувано в края на годината, отделно от това продължителността над 3 

месеца е резултат от оставяне на производството без движение и 

пренасрочване на съдебно заседание. 

 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Основни причини за неприключване на производствата към 31.12.2013г. 

са: оставяне на жалбата без движение; отлагане на съдебни заседания по 

доказателствата, най-често по назначените съдебни експертизи; пренасрочване 

на с. з. поради необходимостта от призоваване на заинтересованите страни 

чрез ДВ или по молба на в. л. с приложен болничен лист и необходимостта от 

повече време за изготвяне на експертиза; спиране на производството като по 

едно от делата производството е спирано два пъти - на различни основания.  

 Обективна причина за неприключване на производствата са 

образуването на делата през м. ноември и м. декември на календарната година. 

 По 2 от проверените дела се установи, че  делото е образувано след 7 и 

съответно след 13 дни от постъпването на жалбата като причина за това е 

непълнота на административната преписка. След представяне на изисканите с 

разпореждане на председателя на съда документи са образувани делата.  

 Първото с. з. по делата е насрочвано в двумесечен срок от постъпване на 

жалбата в съда, съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК. 

Изключение се установи по едно дело, по което първото с. з. е проведено 4 

месеца след образуването му като причина е пренасрочване на делото за нова 

дата поради необходимостта от призоваване на заинтересованите страни чрез 

ДВ. При отлагане на делото съдебно заседание е насрочвано след 1 месец – 1 

месец и 10 дни.  

 

 

 3. Образувани административни дела през 2013 г. и ненасрочени 

към 31.12.2013 г. 



 18 

 

 Проверката на всички ненасрочени към 31.12.2013 г. дела установи: 

 - адм. д. № 271/2013 г., обр. на 12.11.2013 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, жалба по чл. 156 от ДОПК. Жалбата е постъпила на 

04.11.2013 г., на 12.11.2013 г. е разпределено делото. Има печат за насрочване 

и печат за образуване на делото. С разпореждане от 04.11.2013 г., на зам.-

председателя на съда, е изискано от адм. орган заверено копие на цялата адм. 

преписка. На 11.11.2013 г. е представена адм. преписка. С определение от 

18.11.2013 г. съдът е оставил жалбата без движение с указания и срок за 

изпълнение. Съобщението до жалбоподателя е изпратено на 19.11.2013 г., 

върнато в цялост с отбелязване, че лицето не е открито. С разпореждане от 

19.11.2013 г. съдът е постановил да се извърши справка по Наредба № 

14/18.11.2009 г. за адреса на жалбоподателя. С разпореждане от 21.12.2013 г. 

са дадени указания до връчителя – БП на АССГ. Съобщението е връчено на 

10.01.2014 ., на 16.01.2014 г. е представена молба-уточнение. На 23.01.2014 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК, назначена е 

ССчЕ, поставени са задачи, указано е на адм. орган да допълни адм. преписка 

и е разпоредено да се връчи определението на страните. На 29.01.2014 г. е 

представено писмо с изпълнени указания от адм. орган.  На 06.02.2014 г. е 

постъпила молба от жалбоподателя с изпълнени указания, на 18.02.2014 г. е 

представено заключението на в. л., на 27.02.2014 г. е проведено първото с. з. – 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 13.03.2014 г. – отложено 

по доказателствата; 31.03.2014 г. – даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 30.04.2014 г.; 

 - адм. д. № 289/2013 г., обр. на 11.12.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, жалба по чл. 145 АПК. Жалбата е постъпила на 29.11.2013 г., на 

11.12.2013 г. е извършено разпределението. Има печат за образуване и печат за 

насрочване на делото. С разпореждане от 29.11.2013 г., на председателя на 

съда, е указано на административния орган да представи в цялост адм. 

преписка. На 11.12.2013 г. е представена адм. преписка. С определение от 

13.12.2013 г. съдът е оставил без движение жалбата с указания и срок за 

изпълнение. На 21.12.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от 07.01.2013 г. жалбата отново е оставена без движение. На 

13.01.2014 г. е представена молба с изпълнени указания. На 13.01.2014 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК. Първото с. з. е 

проведено на 12.02.2014 г. – назначена е СТЕ, отложено. Проведени са с. з. на: 

12.03.2014 г. – прието е заключението на в. л. – отложено по доказателствата; 

24.03.2014 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е постановено 

на 23.04.2014 г. 

 - адм. д. № 290/2013 г., обр. на 13.12.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, жалба по чл. 76а, ал. 4 ЗЗО. Жалбата е постъпила на 

12.12.2013 г., на 13.12.2013 г. е разпределено делото. Има печат за образуване 

и печат за насрочване на делото. С определение от 16.12.2013 г. жалбата е 

оставена без движение. На 07.01.2014 г. и на 08.01.2014 г. са постъпили молби 

във връзка с указанията на съда. На 09.01.2014 г. е постановено определението 
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по чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК. Първото с. з. е проведено на 05.02.2014 г. – 

даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 25.02.2014 г. 

  - адм. д. № 282/2013 г., обр. на 28.11.2013 г.,  на доклад на съдия Росица 

Цветкова, по жалба срещу изрично обективиран отказ на кмет на община, 

постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено в деня на 

образуването му. С определение от 05.12.2013 г. съдът е изискал информация 

от административния орган, чийто акт се обжалва. Указанията на съда са 

доведени до знанието на ответника на 11.12.2013 г. със съобщение, изпратено 

на 05.12.2013 г. Указанията са изпълнени с писмо на кмета на община 

Каспичан, постъпило на 19.12.2013 г. С определение по чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро 

от АПК, постановено на 06.01.2014 г., съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 21.01.2014 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

   

 Обективни причини за ненасрочените към 31.12.2012 г. дела са: 

образуване на делата в края на календарната година – м. ноември и м. 

декември; оставяне на преписката без движение, поради непредставена в 

цялост административна преписка; оставяне на книжата без движение, 

понякога и по два пъти, с дадени указания и срок за изпълнение. По всички 

проверени дела се установи, че след отстраняване на нередовностите са 

проведени с. з. и производството по дела е приключило с постановен съдебен 

акт през 2014 г.  

 

 

 4. Обявяване на съдебните актове по административни дела 

 

 Няма постановени съдебни актове след законовоопределения срок по чл. 

172, ал. 1 АПК. 

  

 

 5. Административни дела с отменен ход по същество 

  

 През 2012 г. по 7 дела са постановени определения за отмяна на дадения 

ход по същество. През 2013 г. са постановени определения за отмяна на 

дадения ход по същество по 3 дела.  

 Проверката на делата установи: 

 - адм. д. № 85/2013 г., обр. на 09.04.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова жалба по чл. 215 ЗУТ. В с. з. на 16.10.2013 г. е даден ход по 

същество на делото. В срока за постановяване на решението съдът е 

констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, тъй като не е 

установен собственика на един от имотите и не е конституиран като 

заинтересована страна, поради което с определение от 15.11.2013 г. е отменил 

дадения ход по същество на делото и го е насрочил за 11.12.2013 г. като е дал 

указания на ответната страна;  
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 - адм. д. № 81/2013 г., обр. на 02.04.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, жалба по чл. 145 АПК във вр. с чл. 54, ал. 3 от Закона за туризма. 

В с. з. на 24.04.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е констатирал, че административният орган 

не е представил цялата преписка по издаването на оспорения акт, поради 

което с определение от 16.05.2013 г. е отменил дадения ход по същество на 

делото и го е насрочил като е дал указания и срок за изпълнение на ответната 

страна;  

 - адм. д. № 4/2012 г., обр. на 09.01.2012 г., на доклад на съдия Снежина 

Чолакова, жалба по чл. 172, ал. 4 ЗДвП. В с. з. на 20.04.2012 г. е даден ход по 

същество на делото. В срока за постановяване на решението съдът е 

констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна и следва да укаже 

на адм. орган да комплектова адм. преписка като представи информация за 

причините, обусловили спирането на лекия автомобил и др., поради което е 

отменил протоколно определение, с което е даден ход по същество на делото и 

е насрочил делото като е постановил да се изпратят указанията на ответната 

страна; 

 - адм. д. № 79/2012 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

16.03.2012 г. по жалба срещу заповед на кмета на Община Шумен, постъпила 

в съда на 15.03.2012 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на 

образуването му. С определение по чл. 157, ал. 1, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, 

постановено на 03.04.2012 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 

08.05.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът, на основание чл. 174, ал. 

4 от АПК, е указал на всяка от страните доказателства относно кои факти 

следва да посочат и е отложил делото за 05.06.2012 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество. С определение от 03.07.2012 г., 

постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 17.09.2012 г. За да постанови диспозитив в този смисъл, 

съдебният състав е констатирал, че по делото следва да се изискат от 

административния орган липсващи в административната преписка документи, 

като е указано да се впише предупреждение, че при повторно неизпълнение на 

разпореждането на съда, ще бъде наложена санкция по ЗСВ; 

 - адм. д. № 22/2012 г. /съдия Снежина Чолакова/ е образувано на 

02.02.2012 г. по жалба, постъпила в съда на 01.02.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на образуването му. В първото открито 

съдебно заседание, проведено на 23.02.2012 г., съдът е дал ход по същество и е 

обявил делото за решаване. С определение от 13.03.2012 г., постановено в 

срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е насрочил делото в открито заседание за 

22.03.2012 г., след като е констатирал, че административната преписка не е 

представена в цялост – не са представени доказателства за срочността на 

оспорването. В следващо заседание отново е обявено за решаване и е 

постановено решение на 06.04.2012 г.; 



 21 

 - адм. д. № 178/2012 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

18.06.2012 г. и е разпределено на докладчик на 19.06.2012 г. В съдебно 

заседание от 30.10.2012 г. е даден ход по същество. С определение от 

21.11.2012 г., постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е насрочил 

открито съдебно заседание за 11.12.2012 г., след като е констатирал, че 

административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от 

АПК – не е представил в цялост административната преписка и е необходимо 

събиране на доказателства за изясняване на делото от фактическа страна. На 

11.12.2012 г. е даден ход по същество и е постановено решение на 19.12.2012 

г. На тази дата са изпратени съобщения за страните; 

 - адм. д. № 272/2012 г. /Христинка Димитрова/ е образувано на 

30.08.2012 г. В съдебно заседание, проведено на 07.11.2012 г., съдът е дал ход 

по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 29.11.2012 г., 

постановено в срока за произнасяне по същество, съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е насрочил 

делото в открито заседание за 12.12.2012 г., обосновано с обстоятелството, че 

административният орган не е представил административната преписка в 

цялост. На 12.12.2012 г. е обявено за решаване и съдът е постановил решение 

на 19.12.2012 г.; 

 - адм. д. № 112/2012 г., обр. на 18.04.2012 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, жалба по ЗДСл. В с. з. на 06.60.2012 г. съдът е дал ход по 

същество на делото. В срока за постановяване на решението съдът е 

констатирал, че административният орган не е представил цялата преписка по 

издаването на оспорения акт, поради което с определение от 29.06.2012 г. е 

отменил протоколно определение, с което делото е обявено за решаване и е 

насрочил производството за 11.07.2012 г.; 

 - адм. д. № 41/2012 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

16.02.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на 15.02.2012 г. В с. з. на 

17.04.2012 г. е даден ход по същество на делото. С определение от 07.05.2012 

г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество и е прекратил производството по 

делото поради недопустимост на предявения иск. С определение от 10.07.2012 

г., постановено по адм. д. № 6994/2012 г. по описа на ВАС, съдът е отменил 

прекратителното определение и е върнал делото на Административен съд – 

Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

  От проверените дела се установява, че определения за отмяна на 

дадения ход по същество са постановявани поради неизясняване на делото от 

фактическа страна, най-често поради непълнота на административната 

преписка. По едно от проверените дела съдът е отменил определението за 

даване ход по същество и е прекратил производството, след като е приел, че 

предявеният иск (по чл. 203 АПК) е недопустим, но след осъществен 
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инстанционен контрол, делото е върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия.  

  

 

  6. Спрени административни дела през 2012  и 2013 г. 

   

 Проверката на всички спрени дела установи:  

- адм. д. № 213/2011 г., обр. на 20.06.2011 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, жаба по чл. 215 ЗУТ. С определение от 25.05.2012 г. съдът 

е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 

06.11.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. С 

определение от 12.11.2012 г. съдът е възобновил производството и го е 

насрочил за 23.11.2012 г. В с. з. на 07.12.2012 г. е даден ход по същество на 

делото, решението е постановено на 28.12.2012 г.; 

 - адм. д. № 464/2011 г., обр. на 29.11.2011 г., на доклад на съдия Росица 

Цветкова, жалба по чл. 118 КСО. В с. з. на 24.01.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт на адм. д. № 477/2011 г. по описа на съда. С 

определение от 27.02.2012 г. съдът е възобновил производството по делото, 

след като е констатирал, че преюдициалното производство е приключило с 

влязло в сила решение. Съдът е насрочил делото за 20.03.2012 г., когато е 

даден ход по същество. Решението е постановено на 28.03.2012 г.;  

- адм. д. № 99/2013 г., обр. на 17.04.2013 г., на доклад на съдия Кремена 

Борисова, жалба по чл. 40, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 

информация. В с. з. на 31.05.2013 г. съдът е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 11.06.2013 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. С определение от 13.06.2013 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил за 02.07.2013 г.; 

 - адм. д. № 179/2013 г., обр. на 25.07.2013 г., на доклад на съдия Росица 

Цветкова, жалба по чл. 145 АПК. С определение от 02.09.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на 

адм. д. № 176/2013 г. по описа на Административен съд – Шумен с влязъл в 

сила съдебен акт. Съдът е постановил делото да се докладва за възобновяване 

след приключване на адм. д. № 176/2013 г. по описа на съда с влязъл в сила 

съдебен акт. На 10.10.2013 г. е постъпила молба от жалбоподателя, с която е 

оттеглил жалбата си. С определение от 11.10.2013 г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото;  

  - адм. д. № 302/2012 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

19.09.2012 г. по жалба срещу заповед на РДНСК, постъпила в съда на тази 

дата. С протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание от 

25.10.2012 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК – по съгласие на страните. С определение от 

09.05.2013 г. съдът е прекратил производството по делото, след като е 

констатирал, че са налице условията по чл. 231, ал. 1 от ГПК. Препис от 

определението на съда е изпратен на страните със съобщение от 09.05.2013 г. 
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Определението за прекратяване е обжалвано с частна жалба, във връзка с 

която е постановено определение от 01.07.2013 г. по адм. д. № 7552/2013 г. на 

Върховния административен съд, с което е потвърден обжалвания акт; 

  - адм. д. № 336/2012 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано на 

23.10.2012 г. по жалба срещу разпоредба от наредба, приета от Общински 

съвет – Шумен, постъпила в съда на 16.10.2012 г. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 21.11.2012 г., 

постановено в закрито заседание, съдът е спрял производството по съгласие на 

страните на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. С 

определение от 06.06.2013 г. съдът е прекратил производството по делото на 

основание чл. 231, ал. 1 от ГПК. Препис от съдебния акт е изпратен на 

страните със съобщения от 07.06.2013 г.; 

  - адм. д. № 192/2013 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

06.08.2013 г. по жалба срещу заповеди на директора на ДСП, постъпила в съда 

на 24.07.2013 г. В печата на съда за насрочване е посочена датата на неговото 

образуване. С определение от 11.09.2013 г., постановено в закрито заседание, 

съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, до приключване на производството по адм. д. № 

174/2013 г. на Административен съд – Шумен. Извършвани са ежемесечни 

справки от съдебен деловодител за хода на производството, послужило като 

основание за спиране, последната от които от 08.05.2014 г.; 

  - адм. д. № 435/2013 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано на 

10.09.2013 г. по предложение на Окръжна прокуратура – Шумен по чл. 83а във 

вр. с чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН, постъпило в съда на 10.09.2013 г. С 

определение от 22.10.2013 г., постановено в закрито съдебно заседание, съдът 

е спрял производството по делото до приключване с влязъл в сила акт по 

НОХД № 194/2013 г. на Окръжен съд – Шумен. С разпореждане от 04.11.2013 

г. съдът е изискал за послужване обуславящото производство. С определение 

от 07.11.2013 г. съдът е възобновил производството, след като е констатирал, 

че са отпаднали процесуалните пречки за неговото движение. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на делата от тази категория установи, че спрените дела на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните се следят от 

деловодството. При непостъване на молба от страните за възобновяване на 

производството съдът е прилагал нормата на чл. 231, ал. 1 ГПК и е 

прекратявал производството. По делата, спрени на осн. чл. 229, ал. 1, т . 4 ГПК 

се изискват справки за движението на преюдициалното производство, а когато 

преюдициалното производство е по описа на Административен съд – Шумен, 

съдебният деловодител го следи и докладва. 

 
 

  7. Образувани искови производства по реда на чл. 203 АПК 
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  Исковете за обезщетения за вреди, които се разглеждат от 

административните съдилища са по реда на чл. 1 ЗОДОВ във вр. с чл. 203 

АПК. Проверката на случайно избрани дела установи:  

 - адм. д. № 57/2013 г., обр. на 26.02.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, иск по чл. 203 АПК. На 25.02.2013 г. е постъпила ИМ, 

разпределението е извършено на 26.02.2013 г. С разпореждане от 26.02.2013 г. 

е образувано делото. С определение от 05.03.2013 г. ИМ е оставена без 

движение. Съобщението е изпратено на 05.03.2013 г., връчено на 12.03.2013 г. 

и на 18.03.2013 г. е постъпила молба-уточнение. С определение 22.03.2013 г. 

делото е насрочено. В първото по делото с. з. проведено на 10.04.2013 г. съдът 

е оставил ИМ без движение като са дадени указания на ищеца и 7-дневен срок 

за изпълнение. Не е постъпила молба-уточнение. С определение от 23.04.2013 

г. съдът е оставил без разглеждане ИМ и е прекратил производството по 

делото на осн. чл. 129, ал. 3 и ал. 4 от ГПК;  

 - адм. д. № 127/2013 г., обр. на 15.05.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, иск по чл. 203 АПК. Делото е постъпило от РС – 

Шумен на 15.05.2013 г. по компетентност. Има печат за образуване и печат за 

насрочване на делото. С определение от 04.06.2013 г. съдът е повдигнал спор 

за подсъдност между Административен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен. 

Делото е изпратено на ВАС за определяне на компетентния съд. На 14.06.2013 

г. делото е постъпило във ВАС. С определение от 08.07.2013 г., постановено 

по адм. д. № 41/2013 г. по описа на ВАС, смесен петчленен състав, съдът е 

постановил, че компетентен да разгледа ИМ с правно осн. чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ е 

Административен съд – Шумен. Делото е върнато на същия съд за 

продължаване на съдопроизводствените действия. На 09.07.2013 г. делото е 

постъпило в Адм. съд – Шумен. С разпореждане на председателя на Адм. съд 

– Шумен от 09.07.2013 г. е постановено делото да се докладва на съдията-

докладчик за продължаване на съдопроизводството. С определение от 

22.07.2013 г. делото е насрочено. Първото с. з. е проведено на 26.09.2013 г., 

когато ищецът е оттеглил предявения иск, поради което и на осн. чл. 159, т. 8 

във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК съдът е оставил без разглеждане ИМ и е прекратил 

производството по делото; 

 - адм. д. № 129/2013 г., обр. на 16.05.2013 г., на доклад на съдия 

Маргарита Стергиовска, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 16.05.2013 г., 

разпределението е извършено на с. д. Има печат за образуване и печат за 

насрочване на делото. С определение от 20.05.2013 г. съдът е оставил без 

разглеждане ИМ и е прекратил производството по делото като е постановил, 

че отмененото наказателно постановление не може да се приравнява на 

отменен административен акт, по смисъла на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ; 

 - адм. д. № 193/2013 г., обр. на 06.08.2013 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 06.08.2013 г., 

разпределението е извършено на с. д. Има печат за образуване и печат за 

насрочване на делото. С определение от 30.08.2013 г. съдът е оставил ИМ без 

движение. Съобщението е изпратено на 02.09.2013 г., връчено на 05.09.2013 г. 

С определение от 30.09.2013 г., поради неизпълнени указания, на осн. чл. 129, 
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ал. 2 ГПК съдът е оставил без разглеждане ИМ и е прекратил производството 

по делото; 

 - адм. д. № 205/2013 г., обр. на 22.08.2013 г., на доклад на съдия Росица 

Цветкова, иск по чл. 203 АПК. Делото е постъпило от РС – Шумен на 

20.08.2013 г. по подсъдност. Разпределението е извършено на 22.08.2013 г. 

ИМ. С разпореждане на зам.-председателя от 22.08.2013 г. е образувано 

делото, има печат за насрочване. С определение от 03.09.2013 г. ИМ е 

оставена без движение. Съобщението е изпратено на 03.09.2013 г., връчено на 

09.09.2013 г. На 17.09.2013 г. е постъпила „жалба” от ищеца. С определение от 

26.09.2013 г. съдът е констатирал, че не са изпълнени указанията в посочения 

срок, поради което и на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК е върнал исковата молба и е 

прекратил производството по делото; 

 - адм. д. № 173/2013 г., обр. на 25.07.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 19.07.2013 г., 

разпределението е извършено на 25.07.2013 г. Има печат за образуване и печат 

за насрочване на делото. С определение от 22.08.2013 г. ИМ е оставена без 

движение. Съобщението е изпратено на 22.08.2013 г., връчено на 26.08.2013 г. 

и на 28.08.2013 г. е постъпила молба-уточнение. С определение от 12.09.2013 

г. ИМ отново е оставена без движение. Съобщението е връчено на 16.09.2013 

г., на 19.09.2013 г. е постъпило „заявление” от проц. представител на ищеца. С 

определение от 02.10.2013 г. делото е насрочено, съдът е постановил да се 

връчи на ответника препис от ИМ като му се укаже, че в 14-дневен срок от 

получаването може да представи писмен отговор и да посочи доказателства. 

Първото с. з. е проведено на 23.10.2013 г. – отложено по доказателствата. В с. 

з. на 06.11.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

постановено на 29.11.2013 г.; 

  - адм. д. № 98/2012 г. /съдия Татяна Димитрова/ е образувано на 

03.04.2012 г. по искова молба по чл. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда, след като 

с определение от 13.03.2013 г. по гр. д. № 458/2011 г. Районен съд – Нови 

пазар е прекратил производството пред себе си и изпратил по компетентност 

на Административен съд – Шумен. Писмото, с което Районен съд – Нови 

пазар е изпратил делото на Административен съд – Шумен, е приложено по 

делото, което е било образувано пред районния съд. От писмото е видно, че 

делото е постъпило в административния съд на 03.04.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 03.04.2012 г. С определение от 09.04.2012 г. 

съдът е конституирал страните и е насрочил делото в открито заседание за 

03.05.2012 г. В съдебно заседание от тази дата делото е отложено за събиране 

на доказателства за 06.06.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал 

ход по същество. Решение по делото е постановено на 26.06.2012 г., препис от 

което е изпратено на страните със съобщения от същата дата; 

  - адм. д. № 41/2012 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

16.02.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на 15.02.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 

20.02.2012 г., положено ръкописно върху първата страница от делото, съдът е 

насрочил производството в открито заседание за 20.03.2012 г. и е указал 
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препис от исковата молба да се изпрати на ответника, на когото е 

предоставена възможност в 14 – дневен срок да направи възражение по иска и 

доказателствени искания. Препис от молбата е изпратен на ответника със 

съобщение, изпратено на 20.02.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е 

допуснато събиране на гласни доказателства и делото е отложено за 

17.04.2012 г. На последната дата е даден ход по същество и делото е обявено 

за решаване. С определение от 07.05.2012 г., постановено в срока за решаване 

на делото, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е прекратил производството по делото поради недопустимост на 

предявения иск. С определение от 10.07.2012 г., постановено по адм. д. № 

6994/2012 г., Върховният административен съд е отменил прекратителното 

определение и е върнал делото на Административен съд – Шумен за 

продължаване на съдопроизводствените действия. С определение от 

12.07.2012 г. делото е насрочено в открито заседание за 25.09.2012 г., на която 

дата повторно е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

03.10.2012 г., оставено в сила с решение по адм. д. № 13768/2012 г. на 

Върховния административен съд; 

  - адм. д. № 120/2012 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

04.05.2012 г. по искова молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на 

същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването му. 

С определение от 11.05.2012 г. съдът е конституирал страните, указал е 

възможността ответника и Окръжна прокуратура – Шумен в 14 – дневен срок 

да направят възражения и посочат доказателства и е насрочил производството 

в открито съдебно заседание за 26.06.2012 г. На 19.05.2012 г. е депозиран 

отговор на исковата молба, администриран с разпореждане от 28.05.2012 г. На 

26.06.2012 г. делото е отложено за 09.10.2012 г. за събиране на доказателства, 

на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

08.11.2012 г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 

същата дата; 

  - адм. д. № 179/2012 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

18.06.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на 15.06.2012 г. Делото е 

образувано след като с определение, постановено по гр. д. № 941/2012 г., 

Районен съд – Шумен е изпратил същото по компетентност на 

административния съд. С определение от 19.06.2012 г. съдът е оставил 

производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията са доведени до 

знанието на ищеца на 28.06.2012 г. със съобщение, изпратено на 20.06.2012 г. 

Указанията са изпълнени с молба от 04.07.2012 г. С определение от 24.07.2012 

г. съдът е оставил без разглеждане исковата молба и е прекратил 

производството по делото, след като е приел, че предявената претенция е 

недопустима; 

  - адм. д. № 54/2013 г. /съдия Кремена Борисова, съдия Снежина 

Чолакова/ е образувано на 25.02.2013 г. по искова молба, постъпила в съда на 

същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 

образуване. С определение от 04.03.2013 г. докладчикът се е отвел от 
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разглеждането на делото. На 05.03.2013 г. е извършено преразпределение. С 

определение от 14.03.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е 

дал указания за отстраняване на констатирани нередовности в исковата молба. 

Указанията са доведени до знанието на ищеца на 18.03.2013 г. със съобщение, 

изпратено на 15.03.2013 г. На 20.03.2013 г. е депозирана молба в изпълнение 

на указанията на съда. С определение от 25.03.2013 г. съдът е конституирал 

страните, предоставил е възможност на ответника и контролиращата страна да 

представят писмен отговор в 14-дневен срок, да посочат доказателства и е 

насрочил делото в открито заседание за 11.04.2013 г. С протоколно 

определение от 11.04.2013 г. съдът е оставил без разглеждане част от 

претенцията, допуснал е съдебни експертизи и е отложил делото за 16.05.2013 

г. на последната дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 14.06.2013 г., преписи от което са изпратени на страните със 

съобщения от същата дата. С решение от 16.07.2013 г. съдът е допуснал 

поправка на очевидни фактически грешки. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 От проверката на делата, образувани по чл. 203 АПК се установи, че 

част от производствата са прекратени на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК.  

 Първото разпореждане на съда по редовността на исковата молба е 

постановявано между 1 и 6 дни от образуване на делото, с изключение на 

периода на съдебната ваканция, когато разпореждането по редовността на 

исковата молба е постановявано в срок от 11 дни до 1 месец. Определението за 

насрочване на делото е постановявано в срок от 4 до 10 дни, считано от 

постъпването на исковата молба, респективно от отстраняване на 

нередовностите й.  

 Първото с. з. е насрочвано между 20 дни и 1 месец, отчетено от 

постановяване на определението за насрочване като изключение се установи 

по едно дело, по което първото с. з. е насрочено след 2 месеца – след периода 

на съдебната ваканция. При отлагане на делото съдебно заседание е 

провеждано след 14 дни до 1 месец, с изключение на периода на съдебната 

ваканция. Решенията по делата са постановявани в законовоопределения срок.  

 Проверката констатира, че с определението за насрочване на делото 

съдът е постановявал да се изпрати на ответника препис от исковата молба с 

указания за представяне на отговор в 14-дневен срок.  

 

 

 8. Административни дела с регламентирани кратки процесуални 

срокове за разглеждане. 

   
 Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

 - ч. адм. д. № 263/2013 г., обр. на 01.11.2013 г., на доклад на съдия 

Росица Цветкова, жалба по чл. 145 АПК ведно с жалба по чл. 60, ал. 4 АПК. 

На искането за спиране на предварителното изпълнение е направено копие и е 
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образувано ч. гр. д. № 263/2013 г. – производството е разделено като частното 

адм. дело е разпределено на дежурен съдия. С разпореждане от 01.11.2013 г. 

съдът е изискал да се приложи адм. д. № 262/2013 г. по описа на ШАС. С 

определение от 01.11.2013 г. съдът е отменил разпореждането на младши 

полицейски инспектор в „КОС” при РУ „Полиция” гр. Каолиново, с което е 

допуснато предварително изпълнение на разпореждане от 28.10.2013 г. (по 

делото е приложено копие от адм. д. № 262/2013 г. по описа на ШАС); 

  - ч. адм. д. № 123/2013 г., обр. на 08.05.2013 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, жалба по чл. 145 АПК и искане по чл. 166, ал. 2 АПК. 

Жалбата е постъпила на 08.05.2013 г., на същата дата е разпределено делото – 

на дежурен съдия. С жалбата е направено особено искане по чл. 166, ал. 2 

АПК. С определение от 08.05.2013 г. съдът е оставил без движение искането 

по чл. 166 АПК за спиране на незабавното изпълнение на заповед. Съдът е 

разпоредил съдебният деловодител да изготви служебна справка досежно 

наличието на образувано съдебно производство по оспорваната заповед с 

посочения предмет и страни. С определението съдът е задължил адм. орган да 

представи незабавно адм. преписка. Служебна справка е изготвена и 

представена на 09.05.2013 г. На 13.05.2013 г. е постъпило становище от адм. 

орган заедно с преписката. На 14.05.2013 г. съдът е разпоредил да се изготви 

актуална служебна справка досежно наличието на други съдебни 

производства, образувани по оспорваната заповед, представена на 15.05.2013 

г. С определение от 15.05.2013 г. съдът е постановил спиране изпълнението на 

атакуваната заповед; 

 - ч. адм. д. № 14/2013 г., обр. на 10.01.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, искане по чл. 166, ал. 2 АПК. На 10.01.2013 г. е 

постъпила молба, на с. д. е разпределено делото на дежурен съдия. С 

разпореждане от 11.01.2013 г. съдът е наредил да се изготви служебна справка 

досежно наличието на образувано адм. дело по посочените страни и 

обжалвания акт. Представена е служебна справка, от която е видно, че към 

11.01.2013 г. няма образувано адм. дело по посочените страни и атакувания 

адм. акт. С определение от 11.01.2013 г. съдът е оставил без разглеждане 

искането за спиране изпълнението на заповедта и е прекратил производството 

по делото;  

 - ч. адм. д. № 113/2013 г., обр. на 30.04.2013 г., на доклад  на съдия 

Снежина Чолакова, искане по чл. 166, ал. 2 АПК. На 30.04.2013 г. е постъпила 

жалба с искане по чл. 166, ал. 2 АПК. На 30.04.2013 г. делото е разпределено 

на дежурен съдия. С определение от 30.04.2013 г. съдът е задължил адм. орган 

незабавно да представи в цялост адм. преписка, дал е възможност на адм. 

орган да изрази становище по искането за спиране на допуснатото 

предварително изпълнение, наредил е съдебният деловодител да изготви 

служебна справка досежно наличието на образувано съдебно производство по 

оспорваната заповед. На 30.04.2013 г. е представена служебна справка, от 

която е видно, че в съда е образувано адм. д. № 115/2013 г. по реда на чл. 145 

АПК. На 10.05.2013 г. е постъпило становище от адм. орган и е представена 

адм. преписка. На 10.05.2013 г. отново е изискана служебна справка относно 
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образуваните дела в ШАС досежно страните и оспорваната заповед, 

представена на с. д. С определение от 10.05.2013 г. съдът е постановил 

спиране на изпълнението на заповедта до приключване на производството по 

адм. д. № 115/2013 г. по описа на ШАС;    

 - ч. адм. д. № 202/2012 г. /съдия Татяна Димитрова/ е образувано на 

28.06.2012 г. по искане от 26.06.2012 г. – чл. 166, ал. 2 АПК. С разпореждане 

от 26.06.2012 г. съдът е изискал административната преписка в цялост от 

административния орган. Указанията са изпълнени с писмо и приложения, 

постъпили в съда на 28.06.2012 г. С определение от 28.06.2012 г. съдът е спрял 

изпълнението на заповед на кмета на Община Върбица. Преписи от съдебния 

акт са изпратени на страните на 28.06.2012 г. Определението на съда е 

отменено с определение на Върховния административен съд, постановено по 

адм. д. № 10036/2012 г.; 

  - ч. адм. д. № 15/2013 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано на 

10.10.2013 г. по искане за спиране на изпълнението на административен акт, 

постъпило в съда на 10.01.2013 г. – чл. 166, ал. 2 АПК. С разпореждане от 

11.01.2013 г. съдът е разпоредил да се изиска служебна справка относно 

образуването на административно дело по жалба на настоящия жалбоподател 

срещу заповедта, чието спиране се иска. С определение от 11.01.2013 г. съдът 

е оставил без разглеждане направеното искане и е прекратил производството, 

след като е констатирал, че искането е преждевременно направено, доколкото 

не е образувано делото по законосъобразността на акта, чието спиране се иска. 

Препис от акта на съда е изпратен на молителя със съобщение от 11.01.2013 г.; 

  - ч. адм. д. № 93/2013 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

15.04.2013 г. по искане за спиране на предварително изпълнение, постъпило в 

съда на тази дата – чл. 166, ал. 2 АПК. С разпореждане от 15.04.2013 г. съдът, 

след като е констатирал, че с искането не е представено решението, чието 

спиране е поискано, е разпоредил да се изиска преписката от 

административния орган. Указанията са доведени до знанието на 

административния орган още същия ден. Административната преписка е 

депозирана в съда на 16.04.2014 г. С определение от 16.04.2013 г. съдът е 

оставил без разглеждане искането и е прекратил производството, след като е 

приел, че накърнените права и интереси намират правна защита по реда на КТ, 

а не по АПК. Препис от определението е изпратен със съобщение от 

16.04.2013 г. Съдебният акт е потвърден с определение от 28.05.2013 г. по адм. 

д. № 6309/2013 г. на Върховния административен съд; 

 - ч. адм. д. № 2/2013 г., обр. на 10.01.2013 г., на доклад на съдия 

Христина Димитрова, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 

10.01.2013 г., разпределено на дежурен съдия на същата дата. С определение 

от 10.01.2013 г. съдът е допуснал разкриване на сведения, представляващи 

данъчна и осигурителна тайна, определил е субекта, срока и обхвата на 

конкретните индивидуализиращи данни; 

 - ч. адм. д. № 128/2013 г., обр. на 16.05.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 

16.05.2013 г., разпределено на дежурен съдия на с. д. С определение от 
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16.05.2013 г. съдът е постановил разкриването на сведения, представляващи 

данъчна и осигурителна тайна, определил е субекта, срока и обхвата на 

конкретните индивидуализиращи данни; 

 - ч. адм. д. № 168/2013 г., обр. на 11.07.2013 г., на доклад на съдия 

Маргарита Стергиовска, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило 

на 11.07.2013 г., разпределено на същата дата.  С определение от 11.07.2013 г. 

съдът е постановил разкриването на сведения, представляващи данъчна и 

осигурителна информация, определил е субекта, обхвата на конкретните 

индивидуализиращи данни и срока за разкриване на сведенията;  

 - ч. адм. д. № 242/2013 г., обр. на 26.09.2013 г., на доклад на съдия 

Снежина Чолакова, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 

26.09.2013 г., разпределено на дежурен съдия на с. д. С определение от 

26.09.2013 г. съдът е постановил разкриване на сведения, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация,  определил е субекта, обхвата и срока за 

разкриване на сведенията; 

 - ч. адм. д. № 266/2013 г., обр. на 07.11.2013 г., на доклад на съдия 

Татяна Димитрова, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 

07.11.2013 г., разпределено на дежурен съдия на с. д. С определение от 

07.11.2013 г. съдът е постановил разкриване на сведения, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация,  определил е субекта, обхвата и срока за 

разкриване на сведенията; 

 - ч. адм. д. № 34/2013 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

05.02.2013 г. по искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 

дата. С определение от 05.02.2013 г. съдът е допуснал разкриване на данъчна и 

осигурителна информация, субектът, по отношение на който се разкрива, 

обхватът и срок /15-дневен/ за разкриването й, считано от 05.02.2013 г. Копие 

от определението е изпратено на 05.02.2013 г.; 

  - ч. адм. д. № 42/2013 г. /съдия Снежина Чолакова/ е образувано на 

11.02.2013 г. по искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 

дата. С определение от 11.02.2013 г. съдът е допуснал разкриването на 

сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация, субектът, по 

отношение на който се разкрива, обхватът и срок /15-дневен/ за разкриването 

й, считано от 11.02.2013 г. Копие от определението е изпратено на 11.02.2013 

г.; 

  - ч. адм. д. № 45/2013 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

19.02.2013 г. по искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 

дата. С определение от 19.02.2013 г. съдът е допуснал разкриването на 

сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация, субектът, по 

отношение на който се разкрива, обхватът и срок /30 - дневен/ за разкриването 

й, считано от 19.02.2013 г. Копие от определението е изпратено на 19.02.2013 

г.; 

  - ч. адм. д. № 82/2013 г. /съдия Татяна Димитрова/ е образувано на 

03.04.2013 г. по искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 

дата. С определение от 03.04.2013 г. съдът е отказал разкриването на исканата 

информация. Копие от определението е изпратено на 03.04.2013 г.; 
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  - ч. адм. д. № 103/2013 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

23.04.2013 г. по искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 

дата. С определение от 23.04.2013 г. съдът е допуснал разкриването на 

сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация, субектът, по 

отношение на който се разкрива, обхватът и срок /15-дневен/ за разкриването 

й, считано от 23.04.2013 г. Копие от определението е изпратено на 23.04.2013 

г.; 

 - ч. адм. д. № 51/2013 г., обр. на 21.02.2013 г., на доклад на съдия 

Росица Цветкова, искане по чл. 250 АПК. Искането е постъпило на 21.02.2013 

г., на с. д. е разпределено делото – на дежурен съдия. С разпореждане от 

21.02.2013 г. съдът е задължил началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – гр. 

Шумен незабавно да разпореди извършването на проверка, подробно описана. 

На 22.02.2013 г. е постъпил протокол от извършената проверка. С 

разпореждане от 25.02.2013 г. съдът е постановил незабавно да бъдат 

прекратени безусловно действията от началник сектор „ПП” при ОД на МВР – 

Шумен, подробно описани; 

 - ч. адм. д. № 58/2013 г., обр. на 28.02.2013 г., на доклад на съдия 

Христинка Димитрова, искане по чл. 250 АПК. Искането е постъпило на 

27.02.2013 г. в 16:30 ч., разпределено на дежурен съдия на 28.02.2013 г. С 

определение от 28.02.2013 г. искането, наименовано „молба” е оставено без 

движение с указания и 7-дневен срок за изпълнение. Съобщението е изпратено 

на 28.02.2013 г., връчено на 01.03.2013 г. и на 01.03.2013 г. е постъпила нова 

молба. С разпореждане от 01.03.2103 г. съдът е постановил препис от молбата 

от 27.02.2013 г. и молбата от 01.03.2013 г. да се приложат към ч. адм. д. № 

51/2013 г. по описа на ШАС. На 05.03.2013 г. е постъпила нова молба. С 

определение от 12.03.2013 г. съдът е оставил без разглеждане молба от 

27.02.2013 г. и е прекратил производството по делото; 

 - ч. адм. д. № 80/2013 г., обр. на 02.04.2013 г., на доклад на съдия Татяна 

Димитрова, искане по чл. 250 АПК. На 02.04.2013 г. е постъпила „жалба”, 

разпределена на дежурен съдия на с. д. С разпореждане от 02.04.2013 г. съдът 

е отхвърлил искането като неоснователно; 

 - ч. адм. д. № 101/2013 г., обр. на 18.04.2013 г., на доклад на съдия 

Маргарита Стергиовска, искане по чл. 250 АПК. Искането е постъпило на 

18.04.2013 г., разпределено по дежурство на с. д. С разпореждане от 18.04.2013 

г. съдът е задължил началника на сектор „ПП” на ОД на МВР – Шумен да 

представи пълната адм. преписка по искането на Н. К., незабавно да разпореди 

извършването на проверка по действията – подробно описани и протоколът от 

проверката да се предостави незабавно по делото. На 19.04.2013 г. е постъпило 

писмо с протокол от извършената проверка. С разпореждане от 19.04.2013 г. 

съдът е постановил незабавно да бъде предоставена адм. преписка, която е 

представена с писмо на 23.04.2013 г. С разпореждане от 25.04.2013 г. съдът е 

отхвърлил искането като неоснователно; 

  - ч. адм. д. № 39/2013 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

08.02.2013 г. по жалба, съдържаща искане, постъпила в съда на тази дата. С 

определение от 08.02.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е 
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дал указания на страната да отстрани констатирани нередовности. Указанията 

са доведени до знанието на страната на 11.02.2012 г. със съобщение, изпратено 

на 08.02.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 12.02.2013 

г. С разпореждане от 12.02.2013 г. съдът е указал на директора на ОД на МВР 

незабавно да разпореди извършване на проверка, какви действия се 

извършват, на какво основание и кога е отнето СУМПС на жалбоподателя. 

Разпореждането е съобщено на 13.02.2013 г. На 15.02.2013 г. е постъпила 

информация в тази връзка от ОД на МВР. С разпореждане от 18.02.2013 г. 

съдът е отхвърлил искането; 

  - ч. адм. д. № 102/2013 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

22.04.2013 г. по искане, постъпило в съда на тази дата. С разпореждане от 

23.04.2013 г. съдът е указал на директора на ОД на МВР незабавно да 

разпореди извършване на проверка по отношение отнемане и задържане на 

СУМПС на жалбоподателя. Разпореждането е съобщено на 23.04.2013 г. На 

25.04.2013 г. е постъпила информация в тази връзка от ОД на МВР. С 

разпореждане от 26.04.2013 г. съдът е отхвърлил искането, потвърдено от ВАС 

по адм. д. № 6730/2013 г.; 

  - ч. адм. д. № 162/2013 г. /съдия Снежина Чолакова/ е образувано на 

01.07.2013 г. по искане, отделено с определение от 01.07.2013 г. на 

Административен съд – Шумен по адм. д. № 160/2013 г. /съдия Росица 

Цветкова/. С определение от 01.07.2013 г., постановено по настоящото 

производство, съдът е оставил производството по искането без движение. 

Страната е уведомена на 02.07.2013 г. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 05.07.2013 г. С разпореждане от 05.07.2013 г. съдът е указал на 

началника на сектор „ПП” при ОД на МВР да представи пълната 

административна преписка и да разпореди проверка за действията, които се 

извършват по отношение на отнетото СУМПС. Разпореждането е съобщено на 

08.07.2013 г. със съобщение от 05.07.2013 г. Информация във връзка с 

указанията е постъпила в съда на 09.07.2013 г. Във връзка с постъпилата 

информация съдът е постановил разпореждане на 09.07.2013 г. като е 

разпоредил да се изискат определени дела и приложат към настоящото дело. 

Служебна справка е направена на 10.07.2013 г. С разпореждане от 10.07.2013 

г. съдът е указал на съдебния деловодител да изготви служебна справка 

относно предмета, страните и хода на адм. д. № 160/2013 г. Справка е 

изготвена на 11.07.2013 г. С разпореждане от 11.07.2013 г. съдът е оставил без 

разглеждане искането и е прекратил производството по делото. 

  

   

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че всички производства, по които съдът следва 

да се произнесе незабавно са разпределяни на дежурен съдия. Когато с жалба е 

направено и искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания 

акт, съдът е разделял производствата като по искането за спиране са 

образувани частни административни дела. Производството по жалбата е 
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разпределяно чрез програмата за случаен подбор, а искането за спиране на 

изпълнението – на дежурен съдия. По исканията за спиране на 

предварителното изпълнение съдът е изисквал административната преписка и 

служебно е извършвал справка за образувани дела между страните и 

оспорения акт. Едва след представяне на административната преписка и 

извършената справка от съдебния деловодител съдът се е произнасял по 

искането за спиране, което е в рамките до 7 дни от постъпването в съда.  

В производствата, образувани по чл. 75, ал. 1 ДОПК – разкриване на 

данъчна и осигурителна информация, съдът се е произнасял в деня на 

постъпването на искането.  

Проверката на делата, образувани по чл. 250 АПК – искане за 

прекратяване на действия, извършвани от административен орган или 

длъжностно лице установи, че в деня на постъпване на искането съдът е 

задължавал административния орган да представи административната 

преписка, както и е разпореждал извършване на проверка и представяне на 

протокол. Съдът се е произнасял по искането на страната в деня на постъпване 

на протокола от проверката и/или на административната преписка, а когато 

същите са депозирани в петък, съдът се е произнасял в понеделник.  

 

    

 V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
    

 1. Образуване, движение и приключване на касационните 

административни дела. 

 

 Към момента на извършване на проверката всички образувани и 

разгледани касационни производства през 2012 г. и 2013 г. са върнати на 

съответния първоинстанционен съд. Също така се установи, че няма 

образувани касационни административни дела преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г.  

 От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че през 

2012 г. от всичко за разглеждане 585 бр. касационни дела (новообразувани и 

останали несвършени от предходната година) 84 бр. са приключили в срок над 

3 месеца. През 2013 г. от всичко за разглеждане 648 касационни дела 25 дела 

са свършени в срок над 3 месеца. 

Неприключили в края на 2012 г. са 91 бр., а през 2013 г. са 56 бр. 

касационни административни дела като причината е образуването им през м. 

ноември и м. декември на съответната година. 

  След извършена проверка на книгите за открити съдебни заседания за 

2012 г. и 2013 г. се констатира, че няма постановени съдебни актове извън 

срока по чл. 221, ал. 1 от АПК. 

 

 Проверката констатира, че няма спрени касационни административни 

дела. 
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 2. Касационни дела с отменен ход по същество. 

  

През 2012 г. само по 1 дело съдът е отменил дадения ход по същество, 

а през 2013 г. – по 3 дела. Проверката на всички дела установи: 

 - к. а. н. д. № 185/2012 г., обр. на 03.05.2012 г., /докладчик - съдия 

Христинка Димитрова/. В съдебно заседание от 28.05.2012 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С определение от 19.06.2012 г. 

съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество и 

е насрочил делото в открито заседание за 28.05.2012 г., след като е обсъдил 

молба на касатора, постъпила в срока за решаване на делото, с която твърди, 

че не е бил редовно и своевременно призован за делото, доколкото 

приложеното по делото адвокатско пълномощно важало само за пред ТД на 

НАП, но е и пред съда; 

 - к. а. н. д. № 136/2013 г., обр. на 01.03.2013 г., /докладчик - съдия 

Снежина Чолакова/. В съдебно заседание от 07.05.2013 г. е даден ход по 

същество. С определение от 16.05.2013 г., постановено в срока за решаване на 

делото, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество, след като е докладвал постъпила молба от проц. представил на 

касатора, с която е представено доказателство, че същата не е могла да се яви 

в с. з. на 07.05.2013 г. поради факта, че е била регистрирана като кандидат за 

народен представител за изборите на 12.05.2013 г. Също така, съдът е 

констатирал, че конституираното търговско дружество е преобразувано 

/поради промяна в правноорганизационната му форма/, поради което е 

отменил дадения ход по същество на делото и го е насрочил в открито 

заседание за 03.06.2013 г.; 

 - к. а. н. д. № 309/2013 г., обр. на 24.06.2013 г., /докладчик - съдия 

Снежина Чолакова/ В съдебно заседание от 07.10.2013 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. С определение от 18.10.2013 г., 

постановено в срока за произнасяне по същество, съдът е отменил 

протоколното си определение от 07.10.2013 г. и е насрочил делото в открито 

заседание за 04.11.2013 г. За да постанови определение в този смисъл, съдът е 

обсъдил молба на процесуалния представител на ответника за насрочване на 

делото в ново открито заседание, мотивирана с внезапно заболяване, за което е 

представил болничен лист и епикриза, както и че поради постъпване в 

болница не е могъл да уведоми страната, за да организира защитата си; 

 - к. а. н. д. № 324/2013 г., обр. на 01.07.2013 г., /докладчик - съдия 

Татяна Димитрова/ - В съдебно заседание от 07.10.2013 г. е даден ход по 

същество. С протоколно определение от 18.10.2013 г., постановено в срока за 

решаване, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е насрочил делото в открито заседание за 04.11.2013 г. 

Обстоятелствата за отмяна на дадения ход по същество са идентични на тези 

по предходното дело - к. а. н. д. № 309/2013 г. - заболяване на същия 

процесуален представител – адв. Найден Николов. 
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 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на делата с отменен ход по същество установи, че по три от 

делата причините за отмяна на дадения ход по същество са обективни: 

заболяване на процесуалния представител на касатора (с представен болничен 

лист и епикриза) – по 2 от делата и постъпила молба в срока за решаване на 

делото за обективна невъзможност за явяване на процесуалния представител в 

насроченото съдебно заседание – по 1 дело. Само по едно дело причината за 

отмяна на дадения ход по същество се дължи на поведението на съда – липса 

на надлежно уведомяване на страната за насроченото съдебно заседание, 

установено в срока за постановяване на решението след депозиране на молба в 

този смисъл. 

 

     

 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЪД - ШУМЕН 

    

Организационното и административно ръководство на 

Административен съд – Шумен,  осъществявано от председателя на съда 

Кремена Борисова е на много добро ниво. Заместник-председателят Росица 

Цветкова и съдебният администратор Елица Лазарова подпомагат работата на 

председателя на съда.  

Съдебният администратор периодично извършва проверка на съдебно 

деловодство, воденето на книгите и регистрите. Резултатите от проверката се 

докладват на председателя на съда. Всички деловодни книги се водят на 

електронен и хартиен носител при спазване  изискванията на ПАРОАВАС 

(отм.). 

Отделните служби работят добре, всички съдебни служители са добре 

обучени и изпълняват стриктно задълженията си. Служба „Съдебно 

деловодство” работи без почивка в рамките на работния ден. Всички съдебни 

служители са взаимозаменяеми. През 2012 г. и 2013 г. съдебните деловодители 

са участвали в различни обучителни семинари организирани от НИП.  

 

 Съдебните секретари изготвят своевременно съдебните протоколи като 

при нужда се полза и звукозаписната техника, с която е оборудвана съдебната 

зала. Не се установиха пропуски в работата на съдебните секретари, 

протоколите се водят стриктно и се изготвят в срок и съгласно изискването на 

процесуалните закони.  

  

 В Административен съд – Шумен работят двама призовкари. При 

проверката на делата не се установиха проблеми с връчването на съобщенията 

и призовките в съдебния район.  
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 Утвърдена практика в съда е да се провеждат ежемесечни общи 

събрания на съдиите за обсъждане както на текущи проблеми и задачи, така и 

за анализ на резултатите от извършената от ръководството проверка за 

насрочените, отложени, свършени и забавени дела. Тези анализи помагат на 

магистратите да набележат мерки за недопускане на забава по движението и 

приключването на делата. 

 

Проверката по образуване на делата установи, че по част от 

образуваните дела се поставя печат, от който е видно дата на образуване на 

делото, а останалите дела се образуват след разпореждане на заместник-

председателя на съда. За уеднаквяване на практиката считаме, че след като 

Административен съд – Шумен разполага със специално изработен за целта 

печат, би било удачно да се използва за всички дела.  

 

 Делата се образуват от председателя на съда, а в негово отсъствие от 

заместник-председателя. Практика в съда е да не се образува дело, когато се 

установи, че административната преписка не е пълна. С разпореждане на 

председателя или заместник-председателя на съда се указва на 

административния орган да представи цялата административна преписка и 

след постъпването й се образува делото. Проверката констатира, че в повечето 

случаи след разпределяне на делото съдията-докладчик е оставял 

производството без движение като е указвал отново на административния 

орган да представи цялата административна преписка или да отстрани 

констатираните нередовности. Съдът разполага със законови средства да 

задължи административния орган да представи цялата административна 

преписка и непредставянето й не е основание да се върне жалбата и да не се 

образува дело – чл. 157, ал. 1 във вр. с чл. 158, ал. 3 АПК. Представянето на 

административната преписка в цялост не е процесуална предпоставка за 

образуване на делото.  

 

Разпределението на делата се извършва чрез програмата за случайно 

разпределение „Law Choice”, предоставена от ВСС, при спазване на принципа 

за случаен подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. По всички дела е 

приложен протокол от случайното разпределение. По време на проверката се 

извърши проверка на файл „Архив” от програмата за случайно разпределение 

на делата, при която не се установи повторен избор, при вече определен съдия 

(освен случаите на отвод) или избор с конкретно определен съдия. На дежурен 

съдия се разпределят делата, по които съдът следва да се произнесе незабавно 

или в кратък срок. След разпределението на делата от програмата за случаен 

подбор, същите са връщат в деловодствата и най-късно на следващия ден се 

докладват на съответния съдия-докладчик.  

Предвидената възможност в ПРАВИЛАТА за случайно разпределение 

на делата, утвърдени със Заповед № РД-08-13/03.02.2014 г. на председателя на 

съда, за промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик поради 

внезапно възникнала непреодолима пречка за участие в насроченото съдебно 
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заседание или друга обективна причина е неправилна. Смяната на 

определения чрез програмата за случаен подбор докладчик в посочения 

случай е в противоречие с чл. 9 от ЗСВ. Внезапно възникналата непреодолима 

пречка и отсъствие на съдията-докладчик в деня на насроченото съдебно 

заседание и определянето на конкретен съдия със заповед на председателя, би 

могло да събуди съмнение у страните, че се цели подмяна на случайния избор 

като се търси конкретен съдия, който да разгледа и реши делото. Считаме, че 

при възникване на обективна причина за неявяването на съдията-докладчик в 

деня на насроченото заседание, както и при отсъствие в кратък срок (3 – 5 дни) 

е по-добре делото да се отложи/пренасрочи за възможно най-близка дата. В 

случаите, когато отлагане/пренасрочване на делото не е удачно решение, 

както и в случаите на отсъствие на съдията-докладчик за по-дълъг период от 

време (например 1 месец) делата следва да се преразпределят чрез програмата 

за случайно разпределение като се посочи причината за това.  

 

Средната натовареност през 2012 г. на съдия в Административен съд – 

Шумен спрямо всички дела (първоинстанционни, частни, касационни, 

включително и останали несвършени дела от предходен период) е 13.89 дела 

на месец. Средната натовареност по съдии за 2012 г. е:  

 

 - съдия Кремена Борисова (с 50 % натовареност) - 6.42 дела на месец; 

 - съдия Маргарита Стергиовска – 16.33 дела на месец; 

 - съдия Росица Цветкова – 14.08 дела на месец; 

 - съдия Снежина Чолакова – 15.08 дела на месец; 

 - съдия Татяна Димитрова – 15.92 дела на месец; 

 - съдия Христинка Димитрова – 15.5 дела на месец. 

   

С най-висока висящност (останали несвършени от предходен период) в 

началото на 2012 г. е била съдия Снежина Чолакова – 20 дела. С най-малко 

дела, останали несвършени от предходен период е била съдия Маргарита 

Стергиовска – 14 дела. В справката не е включена съдия Кремена Борисова, 

поради по-ниската й натовареност. 

 

Средната натовареност през 2013 г. на съдия в Административен съд – 

Шумен спрямо всички дела (първоинстанционни, частни, касационни, 

включително и останали несвършени дела от предходен период) е 13.51 дела 

на месец. Средната натовареност по съдии за 2013 г. е:  

 

 - съдия Кремена Борисова (с 50 % натовареност) - 7.17 дела на месец; 

 - съдия Маргарита Стергиовска – 15.33 дела на месец; 

 - съдия Росица Цветкова – 14.75 дела на месец; 

 - съдия Снежина Чолакова – 15.58 дела на месец; 

 - съдия Татяна Димитрова – 14.42 дела на месец; 

 - съдия Христинка Димитрова – 13.83 дела на месец. 
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С най-висока висящност в началото на 2013 г. е била съдия Росица 

Цветкова – 25 дела. С най-малко дела, останали несвършени от предходен 

период е била съдия Христинка Димитрова – 16 дела. В справката не е 

включена съдия Кремена Борисова, поради по-ниската й натовареност. 

 

 Проверката по движението на първоинстанционните административни  

дела установи, че основни причини за неприключване на производствата в 

тримесечен срок са отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-

често за изготвяне на експертизи; пренасрочване на с. з. поради 

необходимостта от призоваване чрез ДВ, по молба от вещото лице или поради 

командировка на докладчика; отмяна на дадения ход по същество на делото и 

насрочване на съдебно заседание. В някои от случаите заключенията на в. л. 

не са своевременно изготвени по независещи от тях причини. По повечето от 

проверените дела първото съдебно заседание е насрочвано в 2-месечен срок, 

съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК. Причина за неспазване 

на посочения срок е предстоящата съдебна ваканция, когато делата са 

насрочвани в срок от 3 – до 4 месеца. При отлагане на делата съдебно 

заседание най-често е насрочвано след 1 месец, а в периода на съдебната 

ваканция – след 3 месеца.  

  

Основна причина за неприключване на производствата към 31.12.2013 г. 

е образуване на делата през м. ноември и м. декември на календарната година. 

Други причини са: оставяне на жалбата без движение; отлагане на съдебни 

заседания по доказателствата; пренасрочване на с. з. поради необходимостта 

от призоваване на заинтересованите страни чрез ДВ или по молба от в. л.; 

спиране на производството. Първото с. з. по делата е насрочвано в двумесечен 

срок от постъпване на жалбата в съда, съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. 

второ от АПК. Изключение се установи по едно дело - първото с. з. е 

проведено 4 месеца след образуването му, предвид необходимостта от 

призоваване на заинтересованите страни чрез ДВ. При отлагане на делото 

съдебно заседание е насрочвано след 1 месец – 1 месец и 10 дни. 

 

 Проверката на ненасрочените към 31.12.2013 г. административни дела 

установи, че причините са обективни – делата са образувани през м. ноември и 

м. декември; оставяне на преписката без движение; оставяне на жалбата без 

движение, по някога и по два пъти. Всички проверени дела са приключили със 

съдебен акт през 2014 г.  

  

 През 2012 г. и 2013 г. в Административен съд – Шумен няма постановен 

съдебен акт след срока, регламентиран в чл. 172, ал. 1 АПК. Голяма част от 

постановените решения са в кратки срокове. 

 

 Делата с отменен ход по същество през 2012 г. са 7, а през 2013 г. – 3. От 

проверените дела се установи, че определения за отмяна на дадения ход по 

същество са постановявани поради неизясняване на делото от фактическа 
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страна, най-често заради непълнота на административната преписка, 

установено в срока за постановяване на решението. Може да се направи извод, 

че през 2013 г. съдиите са положили повече усилия за по-задълбочено 

предварително проучване на делата.  

 

Проверката на спрените дела констатира, че всички спрени дела  са 

администрирани прецизно. По спрените дела на осн. чл. 129, ал. 1, т . 4 ГПК  

във вр. с чл. 144 АПК са изисквани справки за движението на преюдициалното 

производство. В случаите, когато преюдициалното производство е по описа на 

същия съд деловодителите извършват справки от деловодната програма и ги 

докладват своевременно. Делата, спрени по съгласие на страните се следят от 

деловодството за изтичане на 6-месечния срок.  

 

 Проверката на исковите производства, образувани по реда на чл. 203 

АПК установи, че част от делата са прекратени на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК. 

Съдът е давал подробни указания за констатираните нередовности на исковата 

молба и след неизпълнение на указанията е прекратявал производството. 

Разпореждането на съда по редовността на исковата молба е постановявано 

между 1 и 6 дни от образуване на делото, с изключение на периода на 

съдебната ваканция – между 11 дни и 1 месец. Определението за насрочване 

на делото за разглеждането му в открито съдебно заседание е постановявано в 

рамките на 4 до 10 дни от постъпването на исковата молба, респективно от 

постъпване на поправена искова молба. Първото с. з. е провеждано между 20 

дни и 1 месец от постановяване на определението на съда, а в случаите на 

предстояща съдебна ваканция – 2 месеца. При отлагане на делото съдебно 

заседание е насрочвано след 14 дни до 1 месец.  

 

Делата с регламентирани кратки процесуални срокове се разпределят 

на дежурен съдия. По постъпилите искания за разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация – чл. 75, ал. 1 ДОПК съдът 

се е произнасял незабавно. Проверката установи, че в случаите, в които с 

жалбата по чл. 145 АПК е постъпило и особено искане по чл. 166, ал. 2 АПК 

или по чл. 60, ал. 4 АПК – искане за спиране на предварителното изпълнение, 

съдът е разделял производството като по искането по чл. 166, ал. 2 АПК (чл. 

60, ал. 4 АПК) е образувано частно производство. По образуваното частно 

производство съдът винаги е изисквал административната преписка, както и 

справка от съдебния деловодител за образувано административно дело, което 

е довело до забава в произнасянето по искането. Считаме, че в случаите, в 

които с жалбата по чл. 145 АПК е направено или отделно е приложено и 

особено искане по чл. 166, ал. 2 АПК (чл. 60, ал. 4 АПК) съдът не следва да 

разделя производство, а да образува административно дело като се произнася 

по искането незабавно, когато жалбата е редовна.  Проверката на делата, 

образувани по чл. 250 АПК – искане за прекратяване на действия, извършвани 

от административен орган или длъжностно лице установи, че съдът се е 

произнасял по искането на страната в деня на постъпване на протокола от 
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проверката и/или на административната преписка, а когато същите са 

депозирани в петък, съдът се е произнасял в понеделник.  

 

 В Административен съд – Шумен няма образувани дела преди 

01.01.2013 г. които да не са приключили към 31.12.2013 г.  

 

 Проверката на касационните дела установи, че през 2012 г. от всичко за 

разглеждане 585 бр. касационни дела 84 са приключили в срок над 3 месеца, а 

за 2013 г., от всичко за разглеждане 648 касационни дела само 25 дела са 

приключили над 3-месечния срок. Няма образувани касационни 

административни дела преди 01.01.2013 г., които да не са приключили към 

31.12.2013 г. Няма постановени съдебни актове след срока, регламентиран в 

чл. 221, ал. 1 от АПК. Проверката констатира, че няма спрени касационни 

административни дела. 

 Броят на касационните административни дела с отменен ход по 

същество е незначителен като по три от делата отмяна на дадения ход по 

същество е по инициатива на касатора. Само по едно дело причината за 

отмяна на дадения ход по същество е по причина на съда.  

 Съдиите са проявявали стремеж към бързо приключване на 

касационните производства.  Похвална е срочността за насрочване, 

разглеждане и приключване на касационните дела от съдиите в 

Административен съд – Шумен.  

 

  

 Въведената и утвърдена практика от ръководството на съда за месечен 

контрол и анализ на данните от насрочените, отложени, свършени и забавени 

дела, индивидуалната работа на всеки съдия, както и положеното старание от 

страна на съдебните служители е допринесло за срочното разглеждане и 

приключване на административните дела, образувани в Административен съд 

– Шумен. 

 

 

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 

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

                                           
ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Председателят на Административен съд – Шумен да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме следните мерки: 

- образуването на делата да се съобрази с нормата на чл. 157, ал. 1 от 

АПК във вр. с чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилищата; 

- съобразяване на ПРАВИЛАТА за случайно разпределение с нормата на 

чл. 9 от ЗСВ.   
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2. Председателят на Административен съд – Шумен да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 8 от ЗСВ и да свика общо събрание на 

съдиите от Административен съд - Шумен, на което: 

 - да се обсъди практиката на съда за разделяне на производствата в 

случаите, когато с жалбата по чл. 145 АПК е постъпило и искане по чл. 60, ал. 

4 или чл. 166, ал. 2 от АПК като се вземе решение за преустановяването й. 

 

 В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 

във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на Административен съд – Шумен да 

уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки 

в изпълнение на препоръките. 

  

 

 Настоящият акт да се изпрати на председателя на Административен съд 

– Шумен.  

 

 Настоящият акт, на електронен носител, да се изпрати на председателя 

на Върховния административен съд и на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

              

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

/ИЦ/                                                                                 /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 

 

 


