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Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-102/14.11.2012г., изм. Заповед № 

3-68/15.11.2012г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт. 

Проверката е извършена в периода 19.11.2012г. – 23.11.2012г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт АННА 

САПУНДЖИЕВА. Обхватът й включва дейността на Административен съд –   

Кюстендил по образуването, движението и приключването на 

административните дела за периодите м. януари 2011г. – м. декември 2011г. и м. 

януари 2012г. – м. ноември 2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните книги и 

делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС – Кюстендил, 

съобразно писмо изх. № И-01-106/18.09.2012г. на ИВСС справки, извлечения от 

електронната деловодна система, заповеди, годишния доклад на съда за 2011г.  

административни дела, по които производството е спряно, всички ненасрочени 

дела, всички дела с отменен ход по същество, както и произволно посочени 

административни дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Административен съд – Кюстендил в периода от 01.03.2007 г. до 

30.11.2011г. се е помещавал в осем стаи на 11 етаж в сградата на Областна 

администрация в града, с ползване на съдебна зала на 12 етаж. От 05.01.2012г. е 

преместен в нова административна сграда на ул. „Гороцветна” № 29 а. В АдС-

Кюстендил вече са осигурени отлични условия за упражняване правомощията на 

съдиите, за дейността на съдебните служители и за ефективно обслужване на 

гражданите. Съдът разполага с четири оборудвани зали и една необорудвана. В 

четирите зали е осигурена звукозаписна техника, като съхраняването на 

звукозаписите е вменено в задължение на системния администратор. 

Деловодната системата в Административен съд – Кюстендил е въведена и  

функционира от 17.04.2007 г., а от 18.04.2007 г. е въведена системата за случайно 

разпределение на делата. 

В съда от 01.04.2007г. е изградена локална компютърна мрежа, в която са 

включени всички работни места.  

Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

кабинетите, деловодството и в четирите съдебни зали, с които разполага.  

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

        - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, 

предоставена от ВСС - от м. април 2007 г.; 
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 - САС „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО”- от м. април 2007 г.; 

 - Правно-информационна система – „АПИС”, както и счетоводни програми 

и продукти. 

 

Административен съд – Кюстендил има действаща Интернет страница, където 

в изпълнение на Закона за съдебната власт се публикуват всички съдебни актове при 

спазване ограниченията, предвидени в Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. Председателят на съда е утвърдил със заповед № 

РД-12-27/14.09.2009г. специални Правила за публикуването на съдебните актове в Интернет 

страницата на АдС – Кюстендил, съобразно изискването на чл. 64 от Закона за съдебната 

власт, които са актуализирани със Заповед № РД-13-167/30.07.2012г. Съгласно 

утвърдените правила, всеки съдия присъединява написаните от него съдебни 

актове в деловодната система веднага след изготвянето им и съдебният секретар 

подготвя файловете за публикация, като заличава личните данни на посочените в 

акта лица, съобразно законовите изисквания. Системният администратор 

подготвя и публикува справките за влезлите в законна сила съдебни актове, като 

проверява за спазването на изисквания при заличаване на личните данни. 

  

 

           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Към 31.10.2012г. общата щатна численост на персонала в АдС – 

Кюстендил е 25 щатни бройки, от които: 

1. магистрати – 6 бр., както следва: административен ръководител – 

председател – 1 щ. бр., заместник административен ръководител – заместник – 

председател – 1 щ. бр., съдия – 4 щ. бр. 

Със Заповед № 1343/30.07.2012 г. съдия Бисер Цветков е командирован във 

Върховен административен съд, считано от 15.08.2012 г. до заемане на бройката 

по надлежния ред. 

2.  съдебни служители – 19 бр., както следва: 

- главен счетоводител  1брой; - административен секретар 1 бр.; - системен 

администратор 1 бр.; - съдебен архивар 1 бр.; - призовкар 2 бр.; - куриер/чистачи 

2 бр.; - завеждащ служба “Съдебни секретари” 1 бр.; - съдебен секретар – 3 бр.; - 

съдебен деловодител 5 бр.; главен специалист –домакин/снабдител 1 бр. – 

работник, поддръжка сгради- машинист ГСИ  1 бр. 

Незаетите щатни длъжности са съдебен администратор – 1 щ бр.; съдебен 

помощник – 1 щ.бр. 

 

Административното ръководство на АдС – Кюстендил се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда, от Заместник 

административни ръководители – заместник-председатели на АдС- Кюстендил и 

от административен секретар. 

Съдия Галина Стойчева е назначена на длъжност “административен 

ръководител – председател” на Административен съд – Кюстендил с решение на 
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Висшия съдебен съвет по Протокол № 54/20.12.2006 г. и е встъпила в длъжност 

на 03.01.2007 г. С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 4/26.01.2012 г., 

съдия Галина Стойчева е назначена за втори мандат на длъжността 

“административен ръководител – председател” на Административен съд – 

Кюстендил.  

 Съдия Автономка Борисова е назначена на длъжност “съдия” в 

Административен съд – Кюстендил с решение на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 49/28.11.2006 г. и е встъпила в длъжност на 15.02.2007 г. Съгласно 

решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 25/18.07.2007 г. е назначена за 

Заместник административен ръководител – заместник-председател на 

Административен съд – Кюстендил и е встъпила в длъжност на 01.08.2007 г.  

 Административният секретар Гергана Маринова е назначена на длъжност 

“административен секретар” с трудов договор № 6/15.02.2007 г., считано от 

01.03.2007 г. при усл. чл. 188а, ал.2 от ЗСВ.  

 През отчетните периоди съдиите и съдебните състави, разглеждащи 

първоинстанционни и касационни адм. дела, са както следва: 

 

Първоинстанционни състави - 

-за 2011г.: 

Автономка Борисова – І състав 

Бисер Цветков – ІІ състав 

Галина Стойчева – ІІІ състав  

Даниела Петрова – ІV състав 

Иван Демиревски – V състав 

 

        -за 2012г. 

Автономка Борисова – І състав 

Бисер Цветков – ІІ състав 

Галина Стойчева – ІІІ състав  

Даниела Петрова – ІV състав 

Иван Демиревски – V състав 

Милена Алексова Стоилова- VІ състав 
 

         Касациони състави - 

        -за 2011г.: 

Няма постоянни касационни състави, предвид промяна в броя на съдиите. 

       -за 2012г.: 

Няма постоянни касационни състави, предвид промяна в броя на съдиите.  

Графикът за съдебните заседания се утвърждава ежемесечно от 

Председателя на съда и в него са посочени дежурствата по съдии.  

Изготвените от административния секретар месечни графици на 

заседанията, се утвърждават от административния ръководител и се публикуват 

в Интернет страницата на съда.  
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3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В АдС - Кюстендил, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, 

съдебните служители са: през 2010 г. – 17 броя, през  2011г. – 17 броя,  а  от 

1.08.2012г. съдебните служители са 19 броя, разпределени в обща администрация, 

специализирана съдебна администрация и технически длъжности, посочени по-

горе. Деловодителите в служба „Съдебно деловодство” са разпределени по 

следния начин: всеки деловодител работи с конкретен съдия, като на съдебния 

деловодител, работещ с председателя на съда, са възложени и допълнителни 

функции на завеждащ “регистратура”, съобразно Заповед № РД-12-

12/16.10.2009г. 

В деловодството се водят предвидените  в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги 

и регистри: 

-Азбучен указател за образуваните първоинстанционни дела и Азбучен 

указател за образуваните касационни дела – води се по 1 том на година – за 

2011г. и за 2012г. Азбучниците са номерирани, но не са прошнуровани и 

подпечатани,  водят се на електронен носител и периодично, в края на годината, 

се разпечатват на хартиен носител. 

-Описна книга на административните първоинстанционни и касационни 

дела - за 2011г. (по 1 том) и 2012 г. (по 1 том.) Книгите са прошнуровани, 

номерирани и подпечатани, водят се съобразно изискванията, проверяват се от 

Председателя на всеки 6 месеца, което се удостоверява с подпис и печат.  

-Книга за открити съдебни заседания на административните дела за 2011г. 

(1 тома за първоинстанционни дела и 1 том за касационни дела) и 2012 г. (по 1 

том). Същите са номерирани и прошнуровани, водят се четливо, липсват 

подписи от извършени проверки на ръководител на съда или на упълномощено 

от него длъжностно лице.  

-Книга за закрити заседания - за 2011г. (1 том общо за 

първоинстанстанционни дела и за касационни дела) и 2012 г. (по 1 том за 

първоинстанционни дела и за касационни дела). Книгата за 2011г. не е 

номерирана, прошнурована и подпечатана, не се съдържа подпис от 

представител на административното ръководство на съда за извършени 

проверки. Книгата за първоинстанционни дела и книгата за касационни дела за 

2012г. са номерирани, не съдържат печат и няма данни за извършени проверки от 

ръководството на съда; 

-Книга за връчени книжа и призовки за периода от 2011г. и за 2012г. – водят 

се отделно, за всяка година. Книгите са номерирани, но само тази за 2011г. е 

прошнурована и подпечатана, с подпис на Председателя на съда; 

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – считано от 

м. януари 2011г. до момента на проверката са вписани шест заявления. 

Регистърът не съдържа печат на съда и подпис на Административния 

ръководител. 

-Изходящ дневник: 2011г. (1 том.), 2012 г. (1 том) – води се от служба 

„Регистратура” на електронен носител и ежеседмично се правят разпечатки. И 
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двата дневника не са номерирани, прошнуровани и подпечатани, няма данни за 

извършени проверки; 

-Входящ дневник:  2011г. (1 тома), 2012г. (1 том) – води се от служба 

„Регистратура” и се правят ежеседмични разпечатки, всеки петък. Дневникът за 

2011г. е прошнурован, подпечатан и подписан, а за 2012г. съдържа само 

ежедневните разпечатки,  с номерирани страници, без подпис и печат; 

-Книга по чл. 251 АПК за периода 20011г.-2012г. – книгата не е  

прошнурована, номерирана и подпечатана, води се от служба „Съдебно 

деловодство”; 

        -Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК  

 Първоначално, вместо регистър бяха предоставени на проверяващия екип 

няколко класьора с  подредени по пореден номер решения. Впоследствие се 

установи, че регистърът на съдебните решения се води само електронно. 

Препоръчително е регистърът да се води при спазване изискванията на чл. 62, 

ал.4 ПАРОАВАС и на хартиен носител. 

Със заповед № РД-12-143/19.09.2011 г. са утвърдени Правила за изпращане 

на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, по реда на чл. 42,ал.4 

и сл. от ГПК. 

Председателят на съда е утвърдил поименен списък на съдии и служители, с 

предоставен отдалечен достъп до данните на Имотния регистър на АП към МП. 

С нарочна заповед № 19/28.05.2008г. са утвърдени Вътрешни правила за 

организацията на документооборота на АС-Кюстендил, с която се регламентира 

използването, съхранението, предаването в архив и унищожаване на 

информацията по делата. Председателят на съда е възложил контрол по изпълнение 

на правилата на административния секретар. 

Със заповед № 11/21.04.2007 г. на Председателя е наредено на всеки три 

месеца (не ежемесечно, както е предвидено в ПАРОАВАС) всеки деловодител от 

служба „Съдебно деловодство” да извършва проверка на спрените производства, 

като отразява в справка извършената проверка и да удостоверява фактите с дата 

и подпис. Видно от извършената проверка по спрените дела, заповедта не се 

спазва. 

Председателят на съда е определил съдебен служител – административния 

секретар, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на 

информацията. Със заповед № 15/28.05.2007г. е възложено на съдебен 

деловодител да изпълнява функциите „Завеждащ регистратура за класифицирана 

информация”, като при отсъствието на титуляра е определен друг служител да 

изпълнява възложените със заповедта служебни задължения. В съда е обособена 

регистратура за класифицирана информация, оборудвана съобразно 

изискванията на ЗЗКИ.  

Съгласно Заповед № РД-12-18/24.02.2010г. на Председателя на съда, са 

утвърдени Вътрешни правила за регламентиране на достъп до Национална база 

данни „Население”, по силата на които със заповед са посочени двама съдебни 

служители, с издаден електронен подпис, съобразно разпоредбите на Наредба № 

14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 
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съдебната власт. Информацията се отразява в дневник за всяка календарна 

година от деловодителя в служба “Регистратура”. 

 

На случаен принцип бе проверено обявяването на няколко произволно 

избрани съдебни актове – решение по адм. дело № 361/2011г., (обявено за 

решаване на 21.12.2011г., съдебният акт е постановен на 23.12.2011г. и е обявен 

на същата дата в Книгата за открити заседания), решение по адм. дело № 

337/2011г., (обявено за решаване на 23.01.2012г., съдебният акт е постановен на 

25.01.2012г., обявен на същата дата в книгата за открити заседания), решение по 

адм.дело № 366/2011г., (обявено за решаване на 01.12.2011г., съдебният акт е 

постановен на  09.12.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 377/2011г., (обявено за решаване на 17.11.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  22.11.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 396/2011г., (обявено за решаване на 06.12.2011г., съдебният акт е 

постановен на  13.12.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 365/2011г., обявено за решаване на 15.11.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  17.11.2011г. и върнат в деловодството на 18.11.2011г. 

Проверката не установи пропуски и несъответствия между датата на акта, 

съдържащ се по делото и датата на акта, обявен в срочната книга, с изключение 

на адм. дело № 365/2011г., по което с един ден по-късно делото е върнато в 

деловодството на съда. 

Констатирано бе при проверката на деловодните книги и регистри, че се 

водят четливо, но съществена част от тях не са подпечатани, номерирани и 

прошнуровани. Липсват данни (подпис, дата и пр.), от които да е видно, че 

председателят или упълномощено от него длъжностно лице упражнява 

периодичен контрол относно воденето и съхраняването им. 

Препоръчително е административният ръководител да контролира 

дейността, с оглед недопускане в бъдеще на пропуски при водене и съхраняване 

на деловодните книги и регистри. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
            АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 

Всички дела, образувани след м. март 2007г. са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” САС “Съдебно 

деловодство”. 

Разпределението се извършва ежедневно от Председателя или в негово 

отсъствие от Зам.председателя. Изключение са делата с кратки процесуални 

срокове, които се докладват незабавно и се разглеждат от съдията, съобразно 

утвърден график за дежурства. Извършеното разпределение се отразява в 

протокол само за конкретното дело, съдържащ данни за номер на делото, вида и 

групата, в която е разпределено, начинът по който се извършва избор на съдия-
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докладчик, име на определения докладчик и състав, евентуална замяна на 

първоначално определения докладчик и причините за това, дата и час на 

електронното разпределение.  

Определен е процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на 

всички съдии, на Председателя на съда за 2011г. – 80 % за касационни дела и 70 

% за първоинстанционните административни дела, съгласно Заповед № РД-12-

36/08.03.2011 г. за утвърждаване на актуализирани вътрешни правила по чл. 157 

ал.2 от АПК. За 2012г. натовареността е 100 % на всички съдии, за 

първоинстанционните и за касационните дела и 50 % на Председателя на съда,  

съгласно Заповед № 12-210/30.12.2011 г. за утвърждаване на Вътрешни правила 

по чл. 157 ал. 2 от АПК за случайно разпределение на делата в Административен 

съд Кюстендил.  

Проверката установи, че делата се разпределят чрез програмата „Law 

Choice”, предоставена от Висшия съдебен съвет.Със заповед № РД 12-

16/28.10.2009г. са утвърдени Вътрешни правила по чл. 157, ал.2 АПК за случайно 

разпределение на делата в АС-Кюстендил, впоследствие актуализирани със 

Заповед № РД-12-166/01.08.2012г. С цитираните Правила за случайно 

разпределение е наредено делата, по които се изисква незабавно произнасяне, да 

се разпределят в деня на постъпването на дежурен съдия, като Председателят 

определя съдията-докладчик, съгласно утвърдения за съответния месец график за 

разглеждане на тези видове дела. 

Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия 

ден от постъпването им на Председателя на съда или на Зам.председателя, след 

като е определен вида и статистическия код. Председателят разпределя 

жалбата/молбата на случаен избор чрез електронната програма, предоставена от 

ВСС и връща на деловодителя, който окомплектова книжата в дело и го 

докладва на съдията-докладчик. 

В хода на проверката не бяха установени случаи на манипулиране на 

системата за случаен избор, с цел нарушаване прилагането на принципа по чл. 9 

от Закона за съдебната власт. Не бяха установени грешки и пропуски при 

разпределение на делата на случаен принцип, с изключение на забавата от 

няколко дни, при разпределение на делата по време на разрешен отпуск на 

Председателя на съда.  
 
2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
През 2010г. в АдС – Кюстендил са постъпили общо 785  бр. дела (390 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 30 бр. частни адм. дела и 365 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 207 бр. дела (156 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 51 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 992 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2010г. са 846 бр. дела 

(445 бр. първоинстанционни адм. дела, 31 бр. частни адм. дела и 370 бр. 

касационни дела).  

През 2011г. в АдС - Кюстендил са постъпили общо 852 бр. дела, (417 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 36 бр. частни адм. дела и 399 бр. касационни 
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дела), останали несвършени от минали години – 146 бр. дела (100 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 46 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 998 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2011г. са 808 бр. дела 

(389 бр. първоинстанционни адм. дела, 36 бр. частни адм. дела и 383 бр. 

касационни дела).  

За периода 01.01.2012г. – 31.10.2012г. в АдС - Кюстендил са постъпили 

общо 735 бр. дела, (270 бр. първоинстанционни адм. дела, 14 бр. частни адм. дела 

и 451 бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 190 бр. 

дела (128 бр. първоинстанционни адм. дела и 62 бр. касационни дела) или общо 

за разглеждане – 925 бр.  адм. дела. От тях  свършени са 711 бр. дела (287 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 14 бр. частни адм. дела и 410 бр. касационни 

дела).  

Като  материя  от първоинстанционните дела преобладават делата по  

следните закони: КСО, ЗУТ, ЗКИР, ЗМСМА, ЗДвП, КТ, ЗАП, ЗАДС, ЗДДС.  

 

НАТОВАРЕНОСТ 

 

Натовареността по щат и действителна натовареност в Административен 

съд – Кюстендил за 2011г. е както следва: натовареност по щат към дела за 

разглеждане – 13.86; натовареност по щат към свършени дела – 11.22; 

действителна натовареност към дела за разглеждане – 15.84; действителна 

натовареност към свършени дела – 12.83. 
 

                           НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

Съдия Даниела Петрова -  о.с.з. 12.12.2012 г.,  насрочeни 3 дела: 

Адм. дело № 152/2012 г. е образувано на 11.06.2012 г., по постъпила на 

08.06.2012 г., чрез административния орган, жалба против Заповед № 

822/25.04.2012 г. на Кмета на общ. Дупница. В нея е направено особено искане за 

спиране на предварително изпълнение на оспорваната заповед. Към писмото на 

административния орган е приложено и копие от адм. преписка. Извадката от 

протокола за избор на докладчик е приложен по делото. С определение № 

264/13.06.1012 г. от з.з., съдия докладчик Бисер Цветков е отхвърлил искането за 

спиране на предварителното изпълнение, а с  разпореждане № 265 от същата 

дата, жалбата е оставена без движение, с указания за внасяне на д.т. 

Съобщенията за постановените актове са връчени и на двете страни на 

18.06.2012. В изпълнение на разпореждането от 13.06.2012 г., с писмо, постъпило 

на 21.06.2012г., констатираните нередовности са отстранени. С определение в з.з. 

от 22.06.2012г. е приета като доказателство административната преписка по 

издаването на оспорваната заповед, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

16.07.2012 г. и на страните е указана доказателствената им тежест. Призовките за 

насрочване на делото са връчени и на двете страни на 27.06.2012 г. С молба от 

11.07.2012 г. процесуалният представител на жалбоподателя е поискал отлагане 
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на делото, сочейки лична и на жалбоподателя невъзможност да се явят. На 

13.07.2012 г. в деловодството на съда е депозирано становище от процесуалния 

представител на ответника. С протоколно определение в о.с.з. от 16.07.2012 г. не 

е даден ход на делото и същото е отложено и насрочено за 03.09.2012 г., за което 

страните са уведомени при условията на чл. 137, ал.7 АПК. Поради 

командироването на съдия Бисер Цветков във ВАС, е приложена извадка за 

конкретното дело от протокол за избор на докладчик – съдия Даниела Петрова. С 

ръкописно разпореждане от з.з. върху списъка на лицата, призовани по делото, 

съдът е насрочил с.з. за 12.09.2012 г. и наредил да се призоват страните. 

Призовките за пренасрочване на делото са връчени и на двете страни на 

07.08.2012 г. Първото с.з. е проведено на 12.09.2012 г., когато съдът е задължил 

кмета на община Дупница да представи писмени доказателства и е назначил 

СТЕ, с определен депозит, вносим от жалбоподателя, а делото е отложено и 

насрочено за 07.11.2012 г. В изпълнение на протоколното определение, с молба 

от 26.09.2012 г. процесуалният представител на жалбоподателя е уведомил съда 

за внесената сума за изготвяне на експертизата, а на 27.09.2012 г. са представени 

и исканите писмени доказателства. Заключението на вещото лице е депозирано 

по делото своевременно - на 26.10.2012 г. и е прието с протоколно определение 

на 07.11.2012 г., а за допълнителна задача на експерта заседанието е отложено и 

насрочено за 12.12.2012 г. 

 Адм. дело № 64/2012 г. е образувано на 07.03.2012г. по постъпила чрез 

административния орган на същата дата жалба от физическо лице, против 

Заповед № ДК-02-ЮЗР-08/2012 г. на началника на РДНСК „Югозападен район” 

за премахване на незаконен строеж. Към писмото на административния орган е 

приложено и копие от административната преписка по издаването на 

оспорваната заповед. Липсва протокол за избор на докладчик. С ръкописно 

разпореждане от 07.09.2012 г. в з.з., изготвено върху плика, с които е изпратена 

административната преписка,  жалбата е оставена без движение, с указания за 

внасяне на държавна такса. Съобщениието за постановения акт е връчено на 

12.03.2012 г. В изпълнение, с писмо от 13.03.2012 г., констатираната нередовност 

е отстранена и с определение № 146/15.03.2012 г. делото е насрочено за 

18.04.2012 г., указано е на страните, че ответникът по жалбата носи тежестта да 

докаже фактическото основание за издаване на оспорената заповед и са приети 

писмените доказателства, представени с административната преписка. 

Призовките за насрочване на с.з. за връчени на 19.03.2012 г. и на 20.03.2012 г. На 

27.03.2012 г. е постъпила молба от процесуалния представител на ответника за 

пренасрочване на заседанието за друга дата, с оглед процесуална ангажираност 

по друго дело. С ръкописно разпореждане от 28.09.2012 г. върху молбата, делото 

е пренасрочено за 02.05.2012 г., като са дадени указания да се призоват страните. 

Призовките за пренасрочване на с.з. за връчени: на жалбоподателя на 04.04.2012 

г., а на ответника на 29.03.2012 г. Първото с.з. е проведено на 02.05.2012 г., 

докладвана е жалбата, дадена е възможност на страните да изразят становище по 

нея, назначена е СТЕ, а делото е отложено за 30.05.2012 г. На тази дата не е 

даден ход на делото, поради неизплатения депозит за вещо лице от 
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жалбоподателя, същото е отложено и насрочено за 27.06.2012 г. С писмо от 

18.06.2012 г. съдът е уведомен от жалбоподателя за внесения депозит. 

Призовката на вещото лице е връчена на 20.06.2012 г., а на 21.06.2012 г. е 

постъпила от него молба за отлагане. С протоколно определение в о.с.з. от 

27.06.2012 г. не е даден ход на делото, тъй като предвид датата на връчване на 

призовката на вещото лице не е налице необходимото време за изготвяне на СТЕ. 

Делото е отложено и насрочено за 03.10.2012 г. На 01.10.2012 г. от процесуалния 

представител на ответника е постъпила молба за отлагане на делото, поради 

заболяване. Заключението на вещото лице е представено на 19.07.2012 г. В с.з. от 

03.10.20012 г. е даден ход на делото и е депозирано заключението по изготвената 

СТЕ. С протоколното определение заключението на вещото лице е прието и за 

разпит на двама свидетели, делото е отложено и насрочено за 07.11.2012 г. В с.з. 

от 07.11.2012 г. е даден ход на делото, снета е самоличността на свидетелите и са 

разпитани. С протоколно определение са допуснати до разпит още трима 

свидетели - делото е отложено и насрочено за 12.12.2012 г. 

Адм. дело № 255/2012 г. е образувано на 01.10.2012 г. по постъпила чрез 

административния орган на 28.09.2012 г. жалба от физическо лице, против 

Решение № З-1004/11.09.2012 г. на Началника на РПУ гр.Дупница. Към писмото 

на ответника е приложено и копие от административната преписка по издаването 

на оспорвания акт. Приложено е копие от протокол за избор на докладчик по 

конкретното дело. С определение № 411/04.10.2012 г. в з.з., делото е насрочено 

за 07.11.2012 г., указана е на страните доказателствената тежест и са приети 

писмените доказателства, представени с административната преписка. 

Призовките за насрочване на с.з. са връчени на 09.10.2012 г. и на двете страни. В 

първото с.з. е даден ход на делото, докладвана е жалбата и е дадена възможност 

на страните да изложат становищата си по жалбата. С протоколното определение 

от ответника са изискани писмени доказателства, а делото е отложено за 

12.12.2012 г.  

 

Съдия Иван Демиревски – о.с.з. 04.12.2012 г., насрочени 3 дела: 

Адм. дело № 295/2012 г. е образувано на 16.10.2012 г. по постъпила на 

същата дата жалба от физическо лице, чрез административния орган, против 

отказ на кмета на община Сапарева баня, с изх.№ М-256/14.09.2012 г. Към 

писмото на административния орган е приложено и копие от административната 

преписка, касаеща процесния акт. Приложена е извадка от протокол за избор на 

докладчик по конкретното дело. С ръкописно разпореждане от 18.10.2012 г. 

жалбата е оставена без движение, с указания за внасяне на държавна такса. 

Съобщението е връчено на 24.10.2012 г., а съдът е уведомен за изпълнението с 

молба на 25.10.2012 г.  С определение № 460 от 25.10.2012 г., в з.з., делото е 

насрочено за 04.12.2012 г., на ответника е указано, че в 14-дневен срок от 

получаване на съобщението може да представи писмен отговор, разяснена е 

доказателствената тежест и са приети писмените доказателства, представени с 

административната преписка. На 15.11.2012 г. е депозиран отговор по жалбата, 

които е  подготвен за доклад в о.с.з. 
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Адм. дело № 238/2012 г. е образувано на 12.09.2012г. по постъпила чрез 

административния орган на 29.08.2012 г. жалба от физическо лице, против  

Заповед № ДК-02-ЮЗР-259/31.07.2012 г. издадена от началника на РДНСК 

Югозападен район. Към писмото на административния орган е приложено и 

копие от административната преписка, касаеща оспорваната заповед. Приложено 

е извлечение от протокол за избор на докладчик по конкретното дело. С 

ръкописно разпореждане от 13.09.2012 г. в з.з., изготвено на гърба на писмото на 

административния орган, жалбата е оставена без движение за внасяне на 

държавна такса. Съобщението е връчено на 19.09.2012 г. и изпълнено в същия 

ден. С определение № 378/25.09.2012 г. в з.з. делото е насрочено за 30.10.2012 г., 

на ответника е указано, че в 14-дневен срок от получаване на съобщението може 

да представи писмен отговор, посочи доказателства и представи писмени такива, 

разяснена е на страните тежестта на доказване и са приети представените с 

административната преписка доказателства. Участниците са уведомени за 

насроченото с.з. на 21.10.2012г. и на 27.09.20.12 г. С молба, депозирана на 

11.10.2012 г., процесуалният представител на ответника е поискал отлагане на 

делото поради ангажираност по друго дело в гр. Дупница. С протоколно 

определение от 30.10.2012 г. съдът е приел молбата за основателна и не е даден 

ход на делото, същото е отложено и насрочено за 04.12.2012 г.  

Адм. дело № 295/2012 г. е образувано на 16.10.2012г. по постъпила, чрез 

административния орган, на същата дата жалба от физическо лице, против отказ 

на кмета на община Сапарева баня с изх.№ М-256/14.09.2012 г. С писмо 

административният орган е приложил административната преписка. Приложено 

е и извлечение от протокола за избор на докладчик по конкретното дело. С 

ръкописно разпореждане от 18.10.2012 г., жалбата е оставена без движение, с 

указания за внасяне на държавна такса. Съобщението е връчено на 24.10.2012 г., 

а съдът е уведомен за изпълнението, с молба на 25.10.2012 г.  С определение № 

460/25.10.2012 г. в з.з., делото е насрочено за 04.10.2012 г., ответникът е 

уведомен за възможността в 14-дневен срок от получаване на съобщението да 

представи писмен отговор, посочи доказателства и представи писмени такива, 

указана е на страните доказателствената тежест и са приети писмените 

доказателства, представени с административната преписка. На 15.11.2012 г. е 

депозиран отговор по жалбата, който е  подготвен за доклад в о.с.з. 

 

Съдия Галина Стойчева – о.с.з. 12.12.2012 г., насрочени 3 дела: 

Адм. дело № 235/2012 г. е образувано на 12.09.2012г. по постъпила в съда, 

чрез административния орган, на 29.08.2012 г. жалба от физическо лице, против  

Заповед № ДК-02-ЮЗР-235/24.07.2012 г., издадена от началника на РДНСК 

Югозападен район. Към писмото на административния орган се съдържа 

административната преписка по издаването на оспорваната заповед. Приложено 

е извлечение от протокол за избор на докладчик по конкретното дело. С 

ръкописно разпореждане от з.з. на 17.09.2012 г., жалбата е оставена без 

движение, с указания за внасяне на държавна такса. Съобщението е връчено на 

24.09.2012 г. и съдът е уведомен за изпълнение на указанията със заявление от 
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29.09.2012 г. С определение № 407 от 03.10.2012 г. в з.з., делото е насрочено за 

13.11.2012 г., конституирани са страните в производството, приети са 

представените с административната преписка доказателства и е назначена СТЕ. 

Страните са уведомени за насроченото с.з. съответно на 04.10.2012 г. и на 

08.10.2012 г. , а вещото лице - на 15.10.2012 г. Заключението на вещото лице е 

депозирано в съда на 05.11.2012 г. Първото с.з. е проведено на 13.11.2012 г. , 

когато е даден ход на делото, докладвана е жалбата, както и молба от физическо 

лице за конституиране като заинтересована страна, дадена е възможност на 

страните да изразят становища по жалбата и депозираната молба, прието е 

заключението по изготвената СТЕ, конституирана  е заинтересованата страна. 

Делото е отложено и насрочено за 12.12.2012 г., за да се даде възможност на 

заинтересованата страна да изрази становище по жалбата.  

Адм. дело № 235/2012 г. е образувано на 24.10.2012г. по постъпила на 

22.10.2012 г. жалба от физическо лице, против  Заповед № АС-30-07-370 от 

09.10.2012 г. и Заповед № РД-22-327/29.08.2012 г. издадени от Областния 

управител на Област Кюстендил. Приложено е копие от протокол за избор на 

докладчик по конкретното дело. С ръкописно разпореждане от з.з. на 01.11.2012 

г., изготвено върху жалбата, същата е оставена без движение с указания да се 

изпрати съобщение до жалбоподателя да представи препис за ответната страна. 

Съобщението е връчено на 06.11.2012 г. и съдът - уведомен за изпълнение на 

указанията с молба от 09.11.2012 г. На 12.11.2012 г. е депозирана цялата 

административна преписка по издаването на обжалваните заповеди. С 

определение № 507/15.11.2012 г. в з.з., делото е насрочено за 12.12.2012 г., 

конституирани са страните в производството, приети са представените с 

административната преписка доказателства, от административния орган са 

изискани оригинали на документи, на заинтересованите страни е изпратен 

препис от жалбата и е указано, че в 14-дневен срок от получаване на 

съобщението могат да представят писмен отговор и доказателства. По делото 

няма данни за уведомяване за съдебното заседание само на една от 

заинтересованите страни. 

Адм. дело № 309/2012 г. е образувано на 31.10.2012г. по постъпила чрез 

административния орган, на 22.10.2012 г. жалба от физическо лице, против  

Заповед № РД-10-168/29.09.2012 г. издадена от кмета на община Кюстендил. 

Към писмото на административния орган се съдържа и копие от 

административната преписка, касаеща оспорваната заповед. Приложено е копие 

от протокол за избор на докладчик по конкретното дело. С ръкописно 

разпореждане от з.з. на 01.11.2012 г., жалбата е оставена без движение, с 

указания да се изпрати съобщение до жалбоподателя да представи препис за 

заинтересованите страни и да внесе държавна такса; на административния орган 

е разпоредено да представи акт за непълноти и грешки към оспорваната заповед. 

Съобщението до ответника е връчено на 05.11.2012 г. и съдът е уведомен за 

изпълнение на указанията с писмо от 06.11.2012 г., а на жалбоподателите – на 

09.11.2012 г. и 12.11.2012 г., които също са изпълнили указанията своевременно. 

С ръкописно разпореждане от 14.11.2012 г. в з.з., изготвено върху заявлението на 
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един от жалбоподателите, е указано да се изпрани препис от жалбата на 

заинтересованите страни. С определение № 516/19.11.2012 г. в з.з. делото е 

насрочено за 12.12.2012 г., конституирани са страните в производството, приети 

са представените с административната преписка доказателства, от 

административния орган са изискани оригинали на документи, на 

заинтересованите страни е изпратен препис от жалбата и е указано, че в 14-

дневен срок от получаване на съобщението могат да представят писмен отговор, 

да посочат и представят доказателства.  

 

І-ви състав съдия А. Борисова – за 30.11.2012 г. – насрочени две дела 

Адм. дело № 194/2012 г. е образувано на 25.07.2012 г. по жалба от кмета на 

община – Рила, против решение № 145 по Протокол № 17/28.06.2012г., с което е 

прието повторно върнатото от кмета на община Рила за ново обсъждане решение 

№ 131/31.05.2012 г. на Общински съвет – Рила, за предоставяне за 

възстановяване, от ОС “Земеделие” гр. Кочериново, на четири имота в 

землището на гр. Рила. Оспорването касае част от имот с начин на трайно 

ползване – пасище , мера, с площ от 8,438 дка, съгласно приложена скица, 

актуван като имот-публична общинска собственост, неподлежащ на 

възстановяване. Съгласно извлечение от протокол за определяне на докладчик, 

подписан от Зам.председателя, приложен на л. 47 по делото, същото е 

разпределено на съдия Бисер Цветков. След командироването му във ВАС, 

съгласно нарочна заповед от 30.07.2012 г., е извършено преразпределяне на 

висящите дела и за докладчик по делото, видно от протокол за избор от 

02.08.2012 г., е определена съдия Борисова.  С определение № 340/23.08.2012 г., 

жалбата е приета за редовна и допустима, с оглед което са конституирани 

страните по делото, то е насрочено за 11.10.2012 г., приети са доказателствата по 

административната преписка, дадени са указания към страните и е определена 

доказателствената тежест, изискани са конкретни доказателства от ответната 

страна и от ОД “Земеделие”-Кюстендил. Видно от отбелязването на изготвения 

списък на страните, в същия ден са изпратени 4 бр. съобщения, получени 

съответно на 24-ти  и 31-ви август 2012 г. На 11.09.2012г. от Председателя на 

ОбС-Рила е депозирано становище по жалбата, придружено с доказателство с 

приложения и искане за конституиране на заинтересовани страни, докладвано 

същия ден, видно от резолюцията на него с дата и подпис на съдията, че ще се 

произнесе в с.з. от 11.10.2012 г., когато ход на делото не е даден - поради 

депозирана молба за отлагане при ползван платен годишен отпуск на 

жалбоподателя и липсата на юрист в общината. Във връзка с направените 

искания и установени несъответствия в имената на лицата, сочени като 

заинтересовани за участие в процеса, съдът е изискал доказателства и е отложил 

заседанието за 08.11.2012 г. Указанията са изпълнени на 23.10.2012 г., съответно 

на 07.11.2012 г. и видно от положените резолюции, са докладвани в същия ден.  

В с.з. на определената дата е даден ход на делото, конституирани са като  
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заинтересовани страни физическо лице и ОбС по земеделие – Кочериново, 

разпоредено е да им се връчи копие от жалбата с право на отговор и делото е 

отсрочено за 30.11.2012 г. 

Адм. дело  № 253/2012г. е образувано на 26.09.2012г., по постъпила в същия 

ден жалба от В.Й.С от с. Яхиново, общ. Дупница, против заповед от 31.08.2012 г. 

на Началника на РУ “Полиция” – Дупница, с която му е отказано издаване на 

разрешение за придобиване на ловно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него. 

Видно от извлечение от протокол за избор на докладчик, също от 26.09.2012 г., 

приложен на л. 26 по делото, за такъв е определена съдия Борисова. Съгласно 

определение от 26.09.2012 г. жалбата е приета като редовна и допустима, с оглед 

което са конституирани страните по делото, то е насрочено за 08.11.2012 г., 

приети са доказателствата по административната преписка, указано е на 

оспорващия, че е негова тежестта да докаже наличието на условията за издаване 

на исканото разрешение. Списъкът на страните е изготвен, приложени са и 

отрязъците от връчените призовки на 01.10.2012 г. В съдебното заседание на 

определената дата, съдът е дал ход на делото, докладвал е жалбата и 

постановеното определение, изразено е становище от пълномощника на 

жалбоподателя, след което съдебното дирене е обявено за приключено. С 

определение № 499/12.11.2012г., с преценката, че процесният отказ е мотивиран 

с фактически обстоятелства за наличие на образувани досъдебни производства 

срещу жалбоподателя за умишлени престъпления от общ характер, 

доказателствата за които не са достатъчни, определението за ход по същество е 

отменено, дадени са указания до административния орган в тази насока и делото 

е насрочено за 30.11.2012г.  

 

VІ-ти състав: съдия М.Алексова – за 03.12.2012 г.– насрочени две дела 

 Адм. дело № 289/2012 г. е образувано на 10.10.2012 г. по жалба от 

03.10.2012 г. на А.Т.А от гр. Кюстендил, против заповед от 13.09.2012 г. на 

Кмета на община-Кюстендил, с която е отказано одобряване на предварителен 

проект на РУП, за изграждане на пристройка - външно затворено стълбище към 

самостоятелен обект в сграда-втори етаж, находяща се в гр. Кюстендил. Жалбата 

е подадена по надлежния ред, чрез административния орган, изпратил я в съда с 

административната преписка под опис, получена в КАС на 09.10.2012 г. Видно 

от извлечение от протокол за избор от 10.10.2012 г., приложен на л. 56 по делото, 

същото е на доклад на съдия Алексова. С ръкописно разпореждане от 

10.10.2012г., (изготвено върху част от текста на придружителното писмо на 

ответника, с което жалбата е изпратена в съда), е наредено прилагането на 10 бр. 

преписи от жалбата, изпълнено съгласно заявление от 16.10.2012 г. С 

определение № 434/18.10.2012г., след преценката за отстранена нередовност в 

жалбата, съдът е конституирал страните в процеса, насрочил е о.с.з. за 03.12.2012 

г., приел е и приложил доказателствата от административната преписка, указал е 

доказателствената тежест и правото на отговор, а по искането за назначаване на 

СТЕ е отбелязал, че ще се произнесе в с.з., в присъствието на страните, с цел 

изчерпване на задачите на експерта. Преписи от съдебния акт са изпратени на 
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страните в деня на постановяването му, видно от отметката на изготвения списък 

на лицата за с.з. На 26.10.2012 г. е депозиран и отговор по жалбата от 

заинтересована страна, а с разпореждане на докладчика е указано изпращането 

му на жалбоподателя и ответника, получени на 31.10.2012 г. Връчените на 

страните, надлежно оформени призовки, са подредени по делото по реда на 

номерацията на страните в списъка.  

 Адм. дело № 384/2011 г. е образувано след като с протоколно определение 

от 07.11.2011 г. по адм. дело № 220/2011 г. по описа на АС-Кюстендил, на 

основание чл. 206, ал. 1 АПК, е отделено производството по иска на 

жалбоподателката С.Л.К. за обезщетение за времето, през което не е била на 

служба, съединен с оспорването на заповед на Областния управител на област 

Кюстендил за прекратяване на служебното й правоотношение. Съгласно 

извлечение от протокол за избор от 09.11.2011 г., за докладчик по делото е 

определена съдия Алексова. С определение № 589/10.11.2011 г. производството 

по делото е спряно, до постановяването на влязъл в сила съдебен акт по адм. 

дело № 220/2011 г. по описа на АС-Кюстендил. С определение № 500/12.11.2012 

г., след като с решението по адм. дело № 16365/2011 г. по описа на ВАС е 

оставено в сила решението на АС-Кюстендил, с което заповедта за уволнение е 

отменена, производството по настоящето дело е възобновено, същото е 

насрочено за 03.12.2012 г., с призоваване на страните, дадени са указания по 

доказателствената тежест, приети са доказателствата, подробно описани в 

съдебния акт. Списъкът на страните е изготвен, в същия ден са изпратени 

призовките, получени на 13-ти и 15-ти ноември 2012 г. 

 

 

НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Проверени бяха касационни дела, насрочени в открито съдебно заседание: 

 на 07.12.2012г. –  КАНХД  № 419/2012г. - съдия докладчик Демиревски; 

КАНХД  № 428/2012г. - съдия докладчик Стойчева; КАНХД  № 450/2012г. 

- съдия докладчик Борисова, от насрочените девет броя дела и 

 на 14.12.2012г. - КАНХД  № 430/2012г. - съдия докладчик  Петрова;                                  

КАНХД  № 431/2012г. - съдия докладчик Борисова; КАНХД № 435/2012г. - 

съдия докладчик Алексова, от насрочените деветнадесет броя дела. 

 

Проверката на насрочените касационни дела показва, че същите са 

образувани и разпределени в деня на постъпване на книжата в съда, с 

изключение на КАНХД  № 419/2012г., образувано и разпределено на 31.10.2012 г 

по касационна жалба за отмяна решение на ДРС по АХД № 1358/2011г., 

постъпила в КАС на 26.10.2012г. По проверените дела съдията-докладчик е 

определен електронно, на принципа на случайния подбор и в кориците на делата 

се съдържа протокол за проведения избор само на съответното дело. 

Докладчикът се е произнасял своевременно, като насрочването е извършвано 

същия ден или до няколко дни. По някои от делата (КАХД № 431/2012г., КАХД 
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№ 450/2012г.) съдебното заседание е насрочено чрез печат, с дата и подпис на 

докладчика, по други дела (пр. КАХД № 430/2012г., КАХД № 419/2012г., КАХД 

№ 428/2012г.) – с ръкописно разпореждане на съдията докладчик, а по трети 

(КАХД № 435/2012г.) съдебното заседание е насрочено с нарочно определение, в 

деня на образуване и разпределение на делото и с него са конституирани 

страните, изискани са относими към спора доказателства от административния 

орган, а делото е насрочено в рамките на месец, като определението е подписано 

от председателя и членовете на касационния състав.  

Предвид констатираната нееднаква практика в АдС-Кюстендил, е 

препоръчително съдиите на общо събрание да обсъдят и уеднаквят практиката си 

при първоначално администриране на образуваните касационни дела и 

постановяване на съответните актове за насрочването им в открито съдебно 

заседание. 

Призовките за страните са изпращани своевременно и отрязъци от тях се 

съдържат по част от делата.  

 
                                   НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  

                                

Ненасрочени административни дела към 31.10.2012 г. 
№ на дело съдия-докладчик дата на образуване правно основание 

 222/2012  М. АЛЕКСОВА 12.09.2012 г. ЗУТ 

 230/2012 М. АЛЕКСОВА 12.09.2012 г. ЗМДТ 

 243/2012 М. АЛЕКСОВА  20.09.2012 г. ЗОДОВ  

 307/2012 М. АЛЕКСОВА 31.10.2012 г. ЗУТ 

 305/2012 М. АЛЕКСОВА  31.10.2012 г. ЗМДТ 

 223/2012  А. БОРИСОВА 12.09.2012 г. ЗМДТ 

 225/2012 А. БОРИСОВА  12.09.2012 г. ЗМДТ 

 300/2012 И. ДЕМИРЕВСКИ  23.10.2012 г.  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

 234/2012 Д. ПЕТРОВА 12.09.2012 г.  ЗУТ 

 276/2012  Д. ПЕТРОВА  04.10.2012 г. ЗОДОВ 

 275/2012  Д. ПЕТРОВА  04.10.2012 г. ЗОДОВ 

 274/2012  Д. ПЕТРОВА  04.10.2012 г. ЗОДОВ 

 273/2012  Д. ПЕТРОВА  04.10.2012 г. ЗОДОВ 

 272/2012  Д. ПЕТРОВА  04.10.2012 г. ЗОДОВ 

 303/2012  И. ДЕМИРЕВСКИ  24.10.2012 г.  ДОПК 

 294/2012  И. ДЕМИРЕВСКИ 16.10.2012 г.  ЗОДОВ 

 304/2012  Г. СТОЙЧЕВА  24.10.2012 г.  ЗДС 

 309/2012  Г. СТОЙЧЕВА  31.10.2012 г.  ЗУТ 

 288/2012 А. БОРИСОВА  10.10.2012 г.  ЗУТ 
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Проверени са ненасрочените към 20.11.2012 г. административни дела – 

общо 10 броя. Делата се образуват в деня на постъпване на молбата/жалбата, 
разпределят се на същата дата и се докладват на съдията-докладчик. Според 
приетата в съда практика, разпореждането за образуване на делото е под формата 
на нарочен печат, който се поставя върху жалбата/молбата, по която се образува 
производството, съдържащ подпис на председателя на съда и надпис „ход със 
страните”. Към всяко дело първоначално се е прилагал целия протокол за 
разпределените в деня дела, а напоследък - само извлечение от него, без печат на 
съда, а само подписа на разпределящото лице. 

 
Адм. дело  № 314/2012 г. е образувано на 14.11.2012 г., на доклад на съдия 

Галина Стойчева, по постъпила на същата дата молба от физическо лице. С 
разпореждане от з.з. на 15.11.2012 г. жалбата е оставена без движение, с указания 
за отстраняване на констатираните нередовности: жалбоподателят да внесе 
дължимата държавна такса и да представи на вносна бележка в 7-дневен срок от 
връчване на съобщението, както и да се изиска от административния орган 
цялата преписка във връзка със Заповед № АФ-01-07-329/05.09.2012 г., издадена 
от Областен управител на Област Кюстендил /заповедта е подписана от Зам. 
обл.управител, с посочена заповед да упълномощаване/. На 15.11.2012 г. 
съощенията са изпратени за връчване. На административния орган то е връчено 
на 16.11.2012 г. и преписката е представена в съда на 19.11.2012 г.  

Адм. дело № 223/2012 г., образувано на 12.09.2012 г., по постъпила чрез 
административния орган на 27.08.2012 г. жалба от юридическо лице против Акт 
за установяване на публично общинско вземане за данък върху недвижим имот 
от 21.06.2012 г. на Община Дупница, разпределено на доклад на съдия 
Автономка Борисова. С разпореждане от з.з. № 635/25.09.2012 г., делото е 
оставено без движение, с указания за отстраняване на констатираните 
нередовности: жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса и представи 
вносна бележка в 7-дневен срок от връчване на съобщението; да се изиска от 
Община Дупница цялата административна преписка по издаването на процесния 
акт. Съобщението на административния орган е връчено на 28.09.2012 г., а 
преписката е представена в съда на 02.10.2012 г. Жалбоподателят е уведомен на 
07.11.2012 г. и на 13.11.2012 г. в съда е представен платежният документ за 
внесена държавна такса. С разпореждане № 822 от 14.11.2012 г., постановено в 
з.з., делото отново е оставено без движение, поради непълнота на преписката, и 
допълнителни указания към жалбоподателя по доказателствата. На 13.11.2012 г. 
са изпратени до страните 2 бр. съобщения и 2 бр. разпореждания. 

Адм. дело № 225/2012 г., е образувано на 12.09.2012 г., по постъпила чрез 
административния орган на 27.08.2012 г. жалба от юридическо лице, против Акт 
за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци от 
21.06.2012 г. на Община Дупница, разпределено на доклад на съдия Автономка 
Борисова. С разпореждане № 636/25.09.2012 г. постановено в з.з., делото е 
оставено без движение, с указания за отстраняване на констатираните 
нередовности – внасяне на дължимата държавна такса и представяне на вносна 
бележка в 7-дневен срок от връчване на съобщението, а от Община Дупница е 
изискана цялата административна преписка по издаването на акта. Съобщението 
до административния орган е връчено на 28.09.2012 г., преписката е представена 
в съда на 02.10.2012 г. Жалбоподателят е уведомен на 07.11.2012 г. и на 
13.11.2012 г. в съда е представена вносната бележка за внесена държавна такса. С 
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разпореждане № 826/14.11.2012 г. постановено в з.з., делото отново е оставено 
без движение поради непълнота на праписката и допълнителни указания към 
жалбоподателя по доказателствата. На 14.11.2012 г. са изпратени за връчване 2 
бр. съобщения и 2 бр. разпореждания. 

Адм. дело № 288/2012 г., е образувано на 09.10.2012 г., по постъпила чрез 
административния орган на 05.10.2012 г. жалба от физическо лице против 
Заповед № РД-01-04-301/23.07.2012 г. на Кмета на Община Рила, разпределено  
на доклад на съдия Автономка Борисова. С разпореждане от з.з. № 
724/10.10.2012 г., делото е оставено без движение, с указания за внасяне на 
дължимата държавна такса, представяне на 8 бр. преписи от жалбата за връчване 
на заинтересованите лица и са изискани от Кмета на Община Рила писмено 
основание за включване в списъка на заинтересованите страни на посочените от 
него физически лица, както и графична част от одобреното със заповедта 
изменение на ПУП и РУП. Съобщението на административния орган е връчено 
на 22.10.2012 г., а с писмо от 29.10.2012 г. указанията на съда са изпълнени. 
Жалбоподателят е отказал да приеме съобщението от 09.11.2012 г. и на 
14.11.2012 г., с разпореждане в з.з., е наредено, на основание чл.43, ал.2 ГПК, във 
вр. с чл.144 АПК, да се постави уведомление на таблото на съда за дадените с 
разпореждането указания.  

Адм. дело № 321/2012 г., образувано на 19.11.2012 г., по постъпила на 
16.11.2012 г. жалба от физическо лице, против отказ на Кмета на Община 
Кюстендил да изпълни разпореждане на РДНСК Кюстендил.Делото е 
разпределено на доклад на съдия Иван Демиревски. С разпореждане в з.з. същото 
е оставено без движение, с указания за отстраняване на констатираните 
нередовности по жалбата. На 19.11.2012 г. е изпратено за връчване съобщение. 

Адм. дело № 316/2012 г., е образувано на 15.11.2012 г., по постъпила чрез 
административния орган жалба от физическо лице, против Решение № РК-10-181 
от 26.10.2012 г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” 
Кюстендил, разпределено на доклад на съдия Иван Демиревски. С разпореждане 
от 19.11.2012 г. в з.з., делото е оставено без движение, с указания към ответника 
да представи оспореното решение, в 3-дневен срок от получаване на 
съобщението. На 19.11.2012 г. е изпратено за връчване съобщение. 

Адм. дело № 317/2012 г., образувано на 16.11.2012 г., по постъпила чрез 
административния орган на 15.11.2012 г. жалба от физическо лице, против 
Заповед № РД-ОС-1258/18.10.2012 г. на Кмета на община Кюстендил, 
разпределено на доклад на съдия Иван Демиревски. С разпореждане от з.з. на 
19.11.2012 г., делото е оставено без движение, с указания за внасяне на 
дължимата държавна такса и представяне на вносна бележка в 7-дневен срок от 
връчване на съобщението. На 19.11.2012 г. е изпратено за връчване съобщение. 

Адм. дело № 307/2012 г., образувано на 31.10.2012 г., по постъпила на 
26.10.2012 г. частна жалба от физическо лице, разпределено на доклад на съдия 
Милена Алексова. С разпореждане з.з., № 798/05.11.2012 г., жалбата е оставена 
без движение, с изчерпателни указания за отстраняване на констатираните 
нередовности: жалбоподателката, в 7-дневен срок от получаване на 
съобщението, с писмена молба с 2 бр. преписи, да обоснове правния си интерес, 
да посочи обжалвания административен акт, да посочи ясни, последователни и 
пълни фактически обстоятелства, от които произтича претенцията, в какво се 
състои незаконосъобразността на оспорвания акт, да формулира годен петитум 
на жалбата и да внесе дължимата държавна такса, с представяне на вносна 
бележка по делото. Съобщението е връчено лично на 08.11.2012 г. 
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Адм. дело № 234/2012 г., образувано на 12.09.2012 г., по постъпила на 
10.09.2012 г. жалба от юридическо лице, против Заповед № ДК-10-ЮЗР-
100/31.07.2012 г. на Началника на РДНСК-Югозападен район, разпределено на 
доклад на съдия Даниела Петрова. С разпореждане от з.з. на 19.09.2012 г., 
жалбата е оставена без движение, с указания за внасяне на дължимата държавна 
такса и представяне на вносна бележка в 7-дневен срок от връчване на 
съобщението. На 21.09.2012 г. съобщението е връчено, а на 26.09.2012 г. 
указанието е изпълнено. С разпореждане от 01.10.2012 г. делото отново е 
оставено без движение, като е изискана, в 3-дневен срок от административния 
орган цялата преписка по издадената заповед. Съобщението е връчено на 
08.10.2012 г., а указанията на съда - изпълнени с писмо от 09.10.2012 г. С 
разпореждане от 16.10.2012 г. делото отново е оставено без движение, с 
изчерпателни указания към административния орган. Съобщението е връчено на 
17.10.2012 г., а на 22.10.2012 г. указанията са изпълнени. С разпореждане от 
22.10.2012 г. са изискани от Гл. архитект на Община Кюстендил писмени 
доказателства. Съобщението е връчено на 23.10.2012. г., а указанията на съда не 
са изпълнени. С разпореждане от 05.11.2012 г. съдът отново е указал да се 
изпрати напомнително съобщение на Гл. архитект, като същият е предупреден, 
че при неизпълнение ще му бъде наложена глоба на основание чл.89, т.2 от ГПК. 
На 05.11.2012 г. в деловодството на съда са депозирани част от изисканите 
документи и с разпореждане от същата дата съдът е изискал от Гл.архитект на 
община Кюстендил незабавно да представи исканите му данни, в противен 
случаи  ще му бъде наложена глоба за поредно неизпълнение. На 12.11.2012 г. 
информацията е предоставена в съда и е подготвена за доклад на съдията. 

Адм. дело № 230/2012 г., образувано на 12.09.2012 г., по постъпила чрез 
административния орган на 27.08.2012 г. жалба от юридическо лице против Акт 
за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци от 
21.06.2012 г. на Община Дупница, разпределено на доклад на съдия Милена 
Алексова. С разпореждане № 610/18.09.2012 г., постановено в з.з., делото е 
оставено без движение, с указания за отстраняване на констатираните 
нередовности: жалбоподателят да представи удостоверение за актуално 
състояние от ТР, да внесе дължимата държавна такса и представи вносна 
бележка, да представи препис от жалбата за ответника, доказателства за подаване 
на жалбата в срок,; Община Дупница е задължена да приложи цялата 
административна преписка по издаването на акта. Съобщението на 
административния орган е връчено на 25.09.2012 г., а преписката е представена в 
съда на 27.09.2012 г.  С разпореждане от 28.09.2012 г. община Дупница е 
задължена да представи посочените с писмо от 26.09.2012 г. жалби. 
Съобщението е връчено на 02.10.12, а указанията изпълнени на 05.10.12.   
Жалбоподателят е уведомен на 08.10.2012 г. и на 12.10.2012 г. в съда е внесено 
писмо, в изпълнение част от разпореждането от 18.09.2012 г. С разпореждане от 
05.10.2012 г. постановено в з.з., общита Дупница е задължена да представи 
доказателства за оспорване на акта по административен ред. Съобщението е 
връчено на 15.10.2012 г., а указанията изпълнени на 18.10.2012 г. С разпореждане 
от 15.10.2012 г., на жалбоподателя е указан срок за внасяне на държавна такса. 
Съобщението е върнато в цялост и с разпореждане от 06.11.2012 г. е указано 
съобщението да се изпрати на дружеството-жалбоподател по седалището и 
адреса му на управление, посочени в УАС. В същия ден са предприети действия 
по изпълнение на разпореждането, с изпратено съобщение за връчване. 
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ВИСЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

01.01.2011 г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 31.08.2012 г. 

 

Установено бе в хода на проверката, че в АС-Кюстендил има едно дело, 

образувано преди 01.01.2011г. и неприключило към 31.08.2012г. – адм.дело 

354/2010г. на доклад на съдия  И. Демиревски (с изключение на спрените 

производства). Делото е образувано на 25.10.2010г. по жалба срещу заповед на 

на Гл. архитект на община Дупница. Производството по делото е било спряно с 

протоколно определение от 14.12.2010г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело № 272/2010г. по описа на 

ДРС. Впоследствие, с определение в з.з. от 01.10.2012г. производството е 

възобновено, делото е насрочено за 06.11.2012г., когато е обявено за решаване. 

Съдебният акт, с който е отменена заповедта на Гл. архитект на гр. Дупница, е 

постановен на 03.12.2012г. 

 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

   211 г.   

дата на 

отсроченото 

с.з. 

№ на дело 
съдия-

докладчик 

причини за 

отсрочване 

акта за 

отстрочване 

дата на 

следващо с.з. 

 10.03.2011г. 

Адм. д. № 

353/2010г.  А.Борисова 

 Участие в семинар – 

НИП от 9 -

11.03.2011г.  22.02.2011г.  07.04.2011 г. 

 10.03.2011г. 

 Адм.д. № 

407/2010г.  А.Борисова 

 Участие в семинар – 

НИП от 9 -

11.03.2011г.  22.02.2011г.  24.03.2011 г. 

 10.03.2011г. 

 Адм.д. № 

16/2011 г.  А.Борисова 

 Участие в семинар – 

НИП от 9 -

11.03.2011г.  22.02.2011г.  24.03.2011 г. 

 10.03.2011г. 

 Адм. д. № 

17/2011 г.  А.Борисова 

 Участие в семинар – 

НИП от 9 -

11.03.2011г.  22.02.2011г.  24.03.2011 г. 

 08.04.2011г. 

 КАНД № 

71/2011 г.  Б.Цветков 

 Участие регионален 

семинар – 

Административен съд 

– Враца от 07.04.-

08.04.2011 г.   15.03.2011г.  15.04.2011 г. 

 08.04.2011г. 

 КАНД № 

112/2011 г.  Б.Цветков 

 Участие регионален 

семинар – 

Административен съд 

– Враца от 07.04.-

08.04.2011 г.  15.03.2011г.  15.04.2011 г. 
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 08.04.2011г. 

 КАНД № 

113/2011 г.  Д.Петрова 

 Участие регионален 

семинар – 

Административен съд 

– Враца от 07.04.-

08.04.2011 г.  15.03.2011г.  15.04.2011 г. 

 08.04.2011г. 

 КАНД № 

114/2011 г.  Б.Цветков 

 Участие регионален 

семинар – 

Административен съд 

– Враца от 07.04.-

08.04.2011 г.  15.03.2011г.  15.04.2011 г. 

 08.04.2011г. 

 КАНД № 

118/2011 г.  Б.Цветков 

 Участие регионален 

семинар – 

Административен съд 

– Враца от 07.04.-

08.04.2011 г.  15.03.2011г.  15.04.2011 г. 

 16.12.2011г. 

 Адм.д. № 

393/2010 г.  Д.Петрова 

Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Областна 

администрация гр. 

Кюстендил  28.11.2011г.  18.01.2012 г. 

 16.12.2011г. 

 Адм.д. № 

107/2011 г.  Д.Петрова 

 Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Областна 

администрация гр. 

Кюстендил  07.12.2011г.  18.01.2012 г. 

 16.12.2011г. 

 Адм.д. № 

117/2011 г.  Д.Петрова 

 Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Обл.администрация 

гр. Кюстендил  07.12.2011г.  18.01.2012 г. 

 16.12.2011г. 

 Адм.д. № 

120/2011 г.  Д.Петрова 

 Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Областна 

администрация гр. 

Кюстендил  07.12.2011г.  18.01.2012 г. 

 16.12.2011г. 

 Адм.д. 

№172/2011 г.  Д.Петрова 

 Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Областна 

администрация гр. 

Кюстендил  07.12.2011г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2012 г. 
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16.12.2011г.  

Кадм.д. № 

236/2011 г.   Г.Стойчева 

 Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Областна 

администрация гр. 

Кюстендил  05.12.2011г.  05.01.2012 г. 

 16.12.2011г. 

 Адм.д. № 

295/2011 г.  Д.Петрова 

 Невъзможност за 

провеждане на с. з., 

поради текущ ремонт 

в сградата на 

Областна 

администрация гр. 

Кюстендил  07.12.2011г.  18.01.2012 г. 

 

Видно от изготвената и предоставена справка, през 2011г. са отсрочени 3 

съдебни заседания с 16 бр. дела по посочените по-горе причини – организирани 

семинари и ремонт на сградата. 

Проверката не установи забава на съдебното производство поради 

отсрочване на съдебните заседания. Страните са уведомени своевременно и 

следващите съдебни заседания са проведени в рамките на месец, два. 

Независимо от това и с оглед немалкия брой отсрочени дела в АдС-Кюстендил за 

една година, то препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се 

отсрочват, като при възможност се разглеждат от друг състав, в интерес на 

страните в процеса, а отсрочване на делата да се извършва само по изключение. 

          

 
СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 
Административните дела, по които производството е спряно към 

20.11.2012г., видно от предоставената справка, са 9 бр., а към момента на 
проверката  20.11.2012г. - 7 броя:  

 

съдия-

докладчик 

дата на 

образуване 

правно 

основа

ние на 

делото 

дата на 

спиране 
правно основание за спиране 

ДЕМИРЕВСКИ  02.05.2007 г. ЗКИР  19.06.2007 г. 

 чл.182, ал.1, б.”г”/ГПК- до 

приключване на гр. д. №628/07 

по описа на КРС 

 М. АЛЕКСОВА 09.11.2011 г. ЗДСЛ  10.11.2011 г. 

 чл.206, ал.2/АПК във вр. с 

чл.229, ал1, т.4/ГПК във вр. 

чл.144/АПК- до приключване на 

адм. д. 220/2011 г. по описа на 

КАС 

 Г. СТОЙЧЕВА  07.05.2012 г. ЗДСЛ  01.06.2012 г. 

 чл.229, ал.1, т.4 /ГПК във вр. с 

чл.144/АПК и чл.171, ал.5/АПК- 

до решаването на адм. д. 

№104/2012 по описа на КАС 
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Проверката им установи: 

Адм. дело № 179/2012г. е образувано на 12.07.2012г. по жалба срещу 

решение на Директора на РУСО – гр. Кюстендил, на доклад на съдия Борисова. 

С протоколно определение от 27.09.2012г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, вр.чл.144 АПК, до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по гр. дело № 1819/2012г. на РС-Кюстендил (КРС). С определението 

е указано жалбоподателят след приключване на гражданското дело да уведоми 

съда, с оглед възобновяване на производството. По делото се съдържа протокол 

за случаен избор на съдията-докладчик само по него, както и информация (без 

дата и подпис от кого е извършена), от която е видно, че преюдициалното дело е 

“висящо” в КРС и не са отстранени пречките за възобновяване на спряното 

производство. 

Адм. дело № 114/2012 г. е образувано на 07.05.2012г. по жалба срещу 

заповед на Кмета на община Дупница за прекратяване на служебно 

правоотношение, постъпила в съда на 03.05.2012г., на доклад на съдия Стойчева. 

По делото се съдържа протокол за случаен избор от 07.05.2012г. (само по това 

дело). След отстраняване на нередовностите по жалбата, с определение в з.з. от 

01.06.2012г. е спряно производството по делото до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по адм. дело № 104/2012г. на АдС-Кюстендил (КАС). Към кориците 

на делото се съдържа информация (без дата и подпис от кого е извършена 

справката), от която е видно, че преюдициалното дело не е приключило – 

ДЕМИРЕВСКИ 11.05.2012 г. ЗЗО  19.06.2012 г. 

 чл.144/АПК във вр. с чл.229, 

ал.1, т.4/ГПК- до решаване на 

НАХД №625/2012 по описа на 

ДРС 

 А. БОРИСОВА 11.05.2012 г. ЗЗО  08.06.2012 г. 

  чл.229, ал.1, т.4 /ГПК във вр. с 

чл.144/АПК – до решаване на 

спора по КНАХД 391/2012 по 

описа на КАС 

 Д. ПЕТРОВА  11.05.2012 г. ЗЗО  20.07.2012 г. 

  чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК по 

препр. от чл. 144 АПК. 

 

 Д. ПЕТРОВА  23.05.2012 г. ЗДС  20.06.2012 г. 

  чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК по 

препращане от чл. 144 АПК – до 

приключване на адм. д. 

№93/2012 по описа на КАС 

 А. БОРИСОВА  12.07.2012 г. КСО  27.09.2012 г. 

  чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, по 

аргумент от чл. 144 АПК – до 

приключването на гр. Д. 

№1819/2012 г. по описа на КРС 

 ДЕМИРЕВСКИ  20.07.2012 г. ЗСПЗЗ  23.10.2012 г. 

чл.229, ал.1, т. 4, във 

връзка чл. 144 от АПК, съдът – 

до приключването на гр. Д. 

№722/2011 г. по описа на КОС 
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постановено е съдебно решение, срещу което на 03.09.2012г. е постъпила 

касационна жалба.  

Адм. дело № 126/2012г. е образувано на 11.05.2012г. по жалба срещу 

писмена покана от Директора на РЗОК – Кюстендил от същата дата за 

възстановяване на неоснователно получени суми, на доклад на съдия Петрова. С 

определение в з.з. от 20.07.2012г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, вр.чл.144 АПК, до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по дело, образувано в ДРС с предмет обжалване на наказателно 

постановление (в определението липсва номер на делото). Приложен е протокол 

за случаен избор на съдията-докладчик само по това дело, както и неподписана 

информация, от която е видно, че преюдициалното дело е “висящо” в КАС, 

насрочено за 21.12.2012г. и не са отстранени пречките за възобновяване на 

спряното производство.  

Адм. дело № 139/2012г. е образувано на 23.05.2012г. по жалба срещу 

заповед на Кмета на община Бобов дол, постъпила в съда на 22.05.2012г., на 

доклад на съдия Петрова. Протоколът за случаен избор е от 23.05.2012г. (само по 

това дело). С протоколно определение от 20.06.2012г. е спряно производството 

до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 93/2012г. на КАС. 

Към кориците на делото се съдържа информация (без дата и подпис от кого е 

извършена справката), от която е видно, че преюдициалното дело не е 

приключило – производството по него е спряно и същото е изпратено по жалба 

във ВАС.  

Адм. дело № 92/2007г. е образувано на 27.04.2007г. по жалба срещу заповед 

на Кмета на община Кюстендил по реда на ЗКИР, постъпила в съда на 

26.04.2012г., на доклад на съдия Демиревски. С определение от 11.05.2007г. е 

насрочено открито съдебно заседание на 19.06.2007г. и са дадени указания на 

административния орган. В първото с.з. с протоколно определение е спряно 

производството по делото, на основание чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК (отм.), до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 628/2007г. на КРС. Към 

кориците на делото се съдържат писма до КРС за движението на преюдициалния 

спор, в отговор на които периодично е изпращана деловодна разпечатка за същия 

както и справка (без дата и подпис от кого е извършена), от която е видно, че 

преюдициалното дело също е спряно, т.е. не са отпаднали пречките за  

възобновяване на спряното производство.  

Адм. дело № 122/2012г. е образувано на 11.05.2012г. по жалба срещу 

писмена покана от Директора на РЗОК – Кюстендил от 10.05.2012г., за 

възстановяване на неоснователно получени суми, на доклад на съдия 

Демиревски. С определение в з.з. от 18.05.2012г. съдът е насрочил делото на 

19.06.2012г. и е дал указания за страните. В първото о.с.з. с протоколно 

определение производството е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, вр. 

чл.144 АПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по НАХД 625/2012г. по 

описа на ДРС. Приложен е протокол за случаен избор на съдията-докладчик само 

по това дело. В кориците липсват данни за движението на преюдициалния спор, 

с оглед евентуалното възобновяване на производството. След проверка, 
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инициирана от проверяващия екип, се установи, че  НАХД 625/2012г. по описа 

на ДРС е приключило с решение от 06.06.2012г. и по подадената касационна 

жалба е образувано КАНД № 390/2012г. по описа на КАС, насрочено за 

23.11.2012г. 

Адм. дело № 189/2012г. е образувано на 20.07.2012г. по жалба срещу 

заповед на Кмета на община Кюстендил, постъпила същия ден, на доклад на 

съдия Демиревски. С определение в з.з. от 06.08.2012г. съдът е насрочил делото 

на 03.09.2012г. и е дал указания за страните. Първото съдебно заседание е 

отложено, поради нередовно призоваване на заинтересована страна, за 

23.10.2012г., когато с протоколно определение производството е спряно на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, вр.чл.144 АПК, до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по гр.дело № 722/2011г. по описа на ОС-Кюстендил.  

 
ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

№ на дело 
Съдия-

докладчик 

2011 г. 

 

на 

образуване 

на с.з. по 

същество 

на 

определени

ето за 

отменяне 

хода по 

същество 

на 

насрочване 

в с.з. 

на 

постановяван

е на съдебния 

акт 

и/или на 

обявяване на 

съд. решение 

 Адм.д. № 

292/2010 г. 

 Автономка 

Борисова 07.09.2010 г. 16.12.2010 г. 13.01.2011 г. 09.02.2011 г. 

 

24.02.2011 г. 

 Адм.д. № 

407/2010 г. 

 Автономка 

Борисова 15.02.2010 г. 27.01.2011 г. 15.02.2011 г. 24.03.3011 г. 18.04.2011 г. 

 Адм.д. № 

145/2011 г. 

 Автономка 

Борисова 17.05.2011 г. 16.06.2011 г. 23.06.2011 г. 07.07.2011 г. 22.07.2011 г. 

 КАдм.д. № 

187/2011 г. 

Автономка 

Борисова 
15.06.2011 г. 08.07.2011 г. 

13.07.2011 г.  

 

Без 

движение 

26.09.2011 г. 

прекратено 

       

 Адм.д. № 

15/2011 г. 

Иван 

Демиревски 
28.01.2011 г. 17.05.2011 г. 31.05.2011 г. 

28.06.2011 г. 

20.09.2011 г. 
30.09.2011 г. 

 Адм.д. № 

77/2011 г. 

Иван 

Демиревски 30.03.2011 г. 17.05.2011 г. 01.06.2011 г. 05.07.2011 г. 04.08.2011 г. 

 Адм.д. №  

393/2010 г. 

Даниела 

Петрова 08.12.2010 г 11.05.2011 г. 27.06.2011 г. 18.01.2012 г. 06.03.2012 г. 

 Адм.д. № 

67/2011 г. 

Даниела 

Петрова 16.03.2011 г. 30.11.2011 г. 03.02.2012 г. 21.03.2012 г. 20.04.2012 г. 

 Адм.д. № 

81/2011 г. 

Даниела 

Петрова 01.04.2011 г. 19.10.2011 г. 29.11.2011 г. 18.01.2012 г. 20.02.2012 г. 

 КАдм.д. № 

277/2011 г. 

Даниела 

Петрова 
12.09.2011 г. 04.11.2011 г. 21.01.2012 г. 

03.02.2012 г. 

24.02.2012 г. 

 

23.03.2012 г. 

 

 КАНД № 

332/2010 г. 

Даниела 

Петрова 21.12.2010 г. 28.01.2011 г. 23.02.2011 г. 25.03.2011 г. 08.04.2011 г. 
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 КАНД № 

50/2011 г. 

Даниела 

Петрова 28.01.2011 г. 18.03.2011 г. 05.04.2011 г. 13.05.2011 г. 02.06.2011 г. 

            

 Адм.д. № 

423/2010 г. 

 Бисер 

Цветков 
27.12.2010 г. 07.02.2011 г. 09.02.2011 г. 

07.03.2011 г. 

18.04.2011 г. 

 

28.04.2011 г. 

 

 Адм.д. № 

2/2011 г. 

 Бисер 

Цветков 03.01.2011 г. 19.09.2011 г. 21.09.2011 г. 07.11.2011 г. 10.11.2011 г. 

 Адм.д. № 

102/2011 г. 

 Бисер 

Цветков 15.04.2011 г. 16.05.2011 г. 17.05.2011 г. 20.06.2011 г. 24.06.2011 г. 

 Адм.д. № 

118/2011 г. 

 Бисер 

Цветков 28.04.2011 г. 17.10.2011 г. 18.10.2011 г. 14.11.2011 г. 21.11.2011 г. 

 

 

 

                                                                             2012г.  

№ на дело 
Съдия-

докладчик 

 

на 

образуване 

на с.з. по 

същество 

на 

определени

ето за 

отменяне 

хода по 

същество 

на 

насрочване 

в с.з. 

на 

постановява

не на 

съдебния 

акт 

и/или на 

обявяване 

на съдебното 

решение 

 Адм.д. № 

256/2011 г. 

 Автономка 

Борисова 
10.08.2011 г. 18.01.2012 г. 02.02.2012 г. 22.02.2012 г. 07.03.2012 г. 

 Адм.д. № 

323/2011 г. 

 Автономка 

Борисова 
05.10.2011 г. 09.02.2012 г. 14.03.2012 г. 29.03.2012 г. 27.04.2012 г. 

 Адм.д. № 

53/2012 г. 

 Автономка 

Борисова 
27.02.2012 г. 15.03.2012 г. 05.04.2012 г. 12.04.2012 г. 18.04.2012 г. 

 Адм.д. № 

100/2012 г. 

 Автономка 

Борисова 
23.04.2012 г. 08.06.2012 г. 13.06.2012 г. 

12.07.2012 г. 

27.09.2012 г. 

11.10.2012 г. 

 

 Адм.д. № 

23/2012 г. 

 Иван 

Демиревски 
23.01.2012 г. 03.07.2012 г. 01.08.2012 г. 03.09.2012 г. 05.09.2012 г. 

 Адм.д. №  

107/2011 г. 

 Даниела 

Петрова 
20.04.2011 г. 18.01.2012 г. 27.02.2012 г. 11.04.2012 г. 05.06.2012 г. 

 Адм.д. № 

293/2011 г. 

 Даниела 

Петрова 
13.09.2011 г. 02.05.2012 г. 02.06.2012 г. 

27.06.2012 г. 

03.10.2012 г. 

13.11.2012 г. 

  

 Адм.д. № 

412/2011 г. 

 Даниела 

Петрова 
24.11.2011 г. 11.04.2012 г. 11.06.2012 г. 04.07.2012 г. 26.07.2012 г. 

 Адм.д. № 

126/2012 г. 

 Даниела 

Петрова 
11.05.2012 г. 20.06.2012 г. 20.07.2012 г. 20.07.2012 г. Спряно 

 Адм.д. № 

148/2012 г. 

 Даниела 

Петрова 
04.06.2012 г. 12.09.2012 г. 25.09.2012 г. 

17.10.2012 г. 

28.11.2012 г. 
 

 Адм.д. № 

331/2011 г. 

 Милена 

Алексова 
10.10.2011 г.. 23.01.2012 г 26.01.2012 г. 10.02.2012 г. 29.02.2012 г. 
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За проверявания период общо делата с отменен ход по същество са 27 бр., 

от които 11 бр. на доклад на съдия Даниела Петрова, 8 дела на съдия Автономка 

Борисова, 4 дела – на съдия Бисер Цветков, 3 бр. – на доклад на съдия Иван 

Демиревски и едно дело – на съдия Милена Алексова 

Съдия Даниела Петрова – 6 бр. дела за 2011 г. и  5 дела за 2012г. 

 Адм. дело № 393/2010 г. е образувано на 08.12.2010г., по искова молба 

постъпила предходния ден в съда, от Б.Н.М., понастоящем в Затвора гр. Бобов 

дол, против Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, с обективно 

кумулативно съединени искове за обезщетение по ЗОДОВ, за причинени му 

неимуществени вреди. С разпореждане от 16.12.2010 г. искът е оставен без 

движение с конкретни указания към ищеца, частично неизпълнени и последвани 

от ново, подробно изготвено разпореждане от 19.01.2011 г. С определение № 

52/04.02.2011 г. делото е насрочено за 23.03.2011 г., разпоредено е да се призоват 

страните, (без да са конституирани, включително и в с.з.), задължен е ответникът 

да представи доказателства, допуснат е до разпит свидетел, разяснена е 

доказателствената тежест. На 17.03.2011 г. е указано изпращането на копие от 

депозирания отговор по исковата молба на ищеца, а от проведеното първо 

съдебно заседание, делото е отложено за доказателства за 11.05.2011г., когато 

съдебното дирене е обявено за приключено. В з.з. на 27.06.2011г. определението 

с даден ход по съществото на спора е отменено, възобновено е производството и 

исковата молба е оставена без движение, с указания за поправянето й в 

определен срок, като се разграничат претенциите на ищеца към двете отговорни 

юридически лица – ГД “Изпълнение на наказанията” към МП и ГД “Охрана” към 

МП. С разпореждане от з.з. на 07.07.2011 г. исковата молба отново е без 

движение за поправянето й, в з.з. от 22.08.2011 г. пак са дадени указания към 

ищеца за уточнения по иска, на 01.09.2011 г. е изискана справка за наложеното 

на ищеца наказание и режим на изтърпяване. ГД “Охрана” към МП е 

конституирана като ответник с определение от 13.10.2011 г. и делото е насрочено 

в о.с.з. на 23.11.2011 г., с указана възможност за представяне на писмен отговор 

и разяснения  по доказателствената тежест. С изготвено на ръка разпореждане от 

15.11.2011 г. делото е отсрочено за 16.12.2011 г., без посочена причина за това, а 

от тази дата, поради уважена молба на ответника – Главен комисар-Главен 

директор на ГД “Охрана” към МП за неотложни служебни ангажименти на тази 

дата, делото е отсрочено за 18.01.2012 г., когато е и обявено за решаване. 

Исковете са отхвърлени с решение № 67/06.03.2012 г., влязло в законна сила на 

23.06.2012 г., след произнасяне на ВАС. 

 Адм. дело № 81/2011 г. е образувано на 01.04.2011г., по жалба от 

21.03.2011 г. на физическо лице, гражданин на Сирия, против заповед на 

Директора на ОД на МВР-Кюстендил, с наложена принудителна 

административна мярка (ПАМ) по ЗЧРБ, разпределено, видно от извлечение от 

протокол за случаен избор от същия ден. С изготвено на ръка разпореждане от 

04.04.2011 г., жалбата е оставена без движение, с указания за внасяне на ДТ. 

След положени усилия за установяване на актуален адрес на жалбоподателя, с 

изготвено на ръка разпореждане от 16.05.2011 г., делото е насрочено за 
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07.09.2011 г., като е указано да се призоват като страни З.А.Н. и 

административния орган – конституиране на страните не е видно и от протокола 

на с.з. от посочената дата, когато са приети доказателства, уважено е искане за 

издаване на съдебно удостоверение и делото е отложено за 19.10.2011 г., в което 

съдебното дирене е приключено и е даден ход по съществото на спора. С 

определение № 642/29.11.2011 г. съдебният акт е отменен, възобновено е 

производството по делото, поради несъбрани данни за семейното положение на 

жалбоподателя, гражданство на съпругата му и деца, ако има такива, за което са 

дадени указания. В с.з. на 18.01.2012 г. съдебното дирене е приключено, 

постановено е решение № 56 на 20.02.2012 г., с отмяна на заповедта. Съдебният 

акт е оставен в сила с решение № 11992/01.10.2012 г. по адм. дело № 4410/2012 г. 

по описа на ВАС. 

 Адм. дело № 293/2011 г. е образувано на 13.09.2011 г. по жалба от 

29.08.2011 г., срещу заповед на Кмета на община-Кюстендил, за одобряване на 

ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ, разпределено също на 13.09.2011г. видно от извлечение на 

протокол за случаен избор, приложен на л. 24 по делото. След изготвено на ръка 

разпореждане от 21.09.2011г., делото е оставено без движение с конкретни 

указания, пренесени и на гърба на придружителното писмо на административния 

орган, с което делото е изпратено в съда. Ръкописно напомнително разпореждане 

е изготвено и на 30.09.2011 г., този път върху съобщението до страната, 

отправила жалбата. С определение № 673/09.12.2011 г., съдът е констатирал 

редовност и допустимост на жалбата, изготвено обнародване на оспорването в 

ДВ, с оглед което е насрочил делото за о.с.з. на 01.02.2011 г., разпоредил е да се 

призоват страните (без конституиране), указал е доказателствената тежест и 

правото на отговор на ответника, приел е доказателствата, представени до този 

момент по делото по опис. На посочената дата е даден ход на делото изразено е 

становище по направеното възражение  за нередовност на жалбата, изложени са 

становищата на страните и да изготвяне на допусната СТЕ делото е отложено за 

21.03.2012 г. По уважена молба от определеното вещо лице, то е заменено с 

друго, съгласно разпореждане от 09.03.2012 г. Заседанието от 21.03.2012 г. е 

отложено за 02.05.2011 г., по молба на вещото лице, навело основателни причини 

за липсата на възможност да изготви заключението в определения срок. В това 

заседание е депозирано заключението и е даден ход на делото по същество. С 

определение № 258/02.06.2012 г., с констатацията, че в експертизата не са 

изяснени спорни релевантни факти, а и вещото лице не е отговорило в пълнота 

на поставените въпроси, определението за приключване на съдебното дирене е 

отменено, възобновено е производството и са поставени допълнителни задачи на 

вещото лице, като о.с.з. е насрочено за 27.06.2012 г., с призоваване на страните. 

Отново по молба на вещото лице поради невъзможност за изготвяне на 

заключението в срок, заседанието е отсрочено за 03.10.2012 г. Последвала е 

молба от 29.09.2012 г. от отново от експерта, че е в невъзможност да се яви в с.з. 

на тази дата, поради отсъствие от града по лични причини, невъзприети от 

докладчика като уважителни, видно от изготвената забележка и данните за 

уведомяване на експерта по телефона, за задължително присъствие. В с.з. на 
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03.10.2012 г. съдът е дал ход на делото, приел е доказателства и с оглед 

неявяването на вещото лице му е наложил глоба – 200 лв., отсрочвайки 

заседанието за 14.11.2012 г. С немотивирано разпореждане от 24.10.2012 г., 

заседанието е пренасрочено с ден по-рано - за 13.11.2012 г., с призоваване на 

страните. В с.з. от тази дата по подадената молба от в.л., съдът е отменил 

наложената глоба, заключението е депозирано и прието по делото, съдебното 

дирене е приключено и делото обявено за решаване. 

 Касационните производства с постановени определения за отмяна на хода 

са: адм. дело № 332/2010 г. (с оглед констатация за липса на пълномощно на 

упълномощения адвокат, подал жалбата), адм. дело № 50/2011г., поради 

погрешно призован касатор – вместо РУ “Полиция”гр. Рила, РУ “Полиция” гр. 

Дупница, а по адм. дело № 277/2011 г. е установена липса на данни за датата на 

връчване на решение от 1997г., решение от 2000-та год., решение от 2008 год., и 

трите на ОС”Земеделие”-Кюстендил, респективно – за влизането им в сила, 

данни за депозирани жалби срещу тях и резултат от оспорвания, ако е имало 

такива. 

И трите описани дела не са налични в АС-Кюстендил, върнати са в 

районните съдилища, постановили първоинстанционните решения. 

Три от делата са изпратени по касационни жалби във ВАС: По адм. дело 

№ 67/2011 г. ходът по същество е отменен с оглед неизяснени релевантни факти 

свързани с приложимата правна норма на чл. 42 от Правилника за 

категоризиране на труда при пенсиониране; по адм. дело № 107/2011г. това се е 

наложило с оглед дадени от ВАС указания в отменително определение за 

продължаване на процесуалните действия и наличието на втора жалба срещу 

отказ на същия административен орган, а по адм. дело № 412/2011 г., образувано 

по жалба срещу заповед на Началника на СГКК, с необходимостта за събиране 

на доказателства относно обхвата на одобреното изменение, брой квартали и 

номерата им по плана на гр. Кюстендил.  

По адм.дело № 126/2012 г., описано в раздела на акта “спрени” дела, 

отмяната на определението с даден ход по същество е продиктувано от 

необходимостта за спиране на производството. 

Адм. дело № 148/2012 г., образувано по жалба срещу акт за установяване 

на задължение по декларация, издаден на основание чл. 107, ал. 4 ДОПК, е с 

определение от 25.09.2012 г. за отмяна на хода по същество, за събиране на 

относимо доказателство – заповед на Кмета на община Кюстендил, за 

определяне на границите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 ЗМСМА, 

честотата на сметоизвозване и пр. Освен това е задължен ответникът да ангажира 

доказателства за определени релевантни факти. След изпълнение на указанията 

делото е било насрочено за 17.10.2012 г., когато е назначена експертиза и към 

датата на проверката делото е предадено на вещо лице. 
 

 Съдия Автономка Борисова – 4 бр. дела за 2011 г. и 4 бр. дела за 2012 г. 

 Адм. дело № 292/2010 г. е образувано на 07.09.2010 год., (без изричен акт 

на съда, само с подпис на председателя върху печат с надпис “ход със страните в 
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с.з.”), по жалба от ЕООД със седалище в с. Усойка, против Акт № 7 от 15.07.2010 

г. на община – Бобошево, за установяване на публично общинско вземане за 

такса битови отпадъци, постъпила директно в съда на 09.08.2010 г. Делото е 

разпределено след близо месец от постъпването на жалбата, от съдия Стойчева, 

на доклад на съдия Борисова, съгласно приложения протокол за случаен избор от 

07.09.2010 г. От последния е видно, че жалбата с рег. № 4076/09.08.2010 г. е 

разпределена по реда на постъпването, заедно с още 19 бр. жалби, между всички 

съдии, без изключване. С разпореждане № 983/28.09.2010 г. съдията-докладчик е 

констатирал нередовност на жалбата и е дал указания за уточняване на 

оспорения акт, изпълнено с молба от 11.10.2010 г. С последващо разпореждане 

№ 1033/11.10.2010 г. делото за втори път е оставено без движение, като е 

задължен административният орган да представи пълната преписка по 

издаването на оспорения акт. С подробно изготвено определение № 

548/26.10.2010 г., съдия Борисова е направила извода за допустимост на жалбата, 

конституирала е страните по делото, приела е доказателствата, дала е указания 

по  тежестта на доказване и е насрочила делото в о.с.з. за 25.11.2010 г. В това 

заседание са изслушани свидетели, приобщена е като доказателство скица и 

съдебното дирене е обявено за приключено. С определение № 18/13.01.2011 г., 

постановено в срока за произнасяне, след преценката за неизясненост на спора от 

фактическа страна и необходимост от счетоводна експертиза, определението за 

ход на делото по същество е отменено, назначена е СИЕ, с определени вещо 

лице, задача, срок за изпълнение и депозит, а делото е насрочено за 09.02.2011г., 

когато е и приключено. Решение № 39 е постановено на 24.02.2011г., с частична 

отмяна на процесния акт. С решение № 2203/14.02.2012 г. по адм. дело № 

6707/2011 г., ВАС го е оставил в сила. Делото е проверено и съгласно изготвена 

справка от 05.07.2012 г., подписана от деловодител и адм. секретар, нарушения 

на установените в съда правила  не са установени. 

 Адм. дело № 407/2010 г. е образувано на 15.12.2010 г., по жалба, 

постъпила на 11.12.2010 г., от физическо лице, срещу заповед от 07.12.2010 г. на 

кмета на Община-Кюстендил, за прекратяване на наемно правоотношение. 

Делото е разпределено на 15.12.2010 г., от Председателя, на доклад на съдия 

Борисова, съгласно приложения протокол за случаен избор. От последния е 

видно, че жалбата с рег. № 6038/11.12.2010 г. е разпределена по реда на 

постъпването, заедно с още 14 бр. жалби, между всички съдии, с изключване на 

трима съдии по последните три дела от протокола, с посочени за това основания. 

С разпореждане № 1248 от 15.12.2010 г. съдията-докладчик е оставил без 

движение производството, като е задължил административния орган да 

представи пълната преписка по издаването на оспорения акт и е наредил 

изпращане на копие от жалбата на ответната страна. С подробно определение № 

650/21.12.2010 г., съдия Борисова се е произнесла по искането за спиране на 

предварителното изпълнение на оспорения административен акт, уважавайки го, 

конституирала е страните по делото, приела е доказателствата по опис, дала е 

указания досежно  тежестта на доказване и е насрочила делото в о.с.з. за 

20.01.2011 г. В това заседание е даден ход на делото, изслушани са становищата 
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на страните, събрани са гласни доказателства и за разпит на останалите 

свидетели, заседанието е отложено за 27.01.2011 г., когато съдебното дирене е 

обявено за приключено. С определение № 70/15.02.2011 г., след констатацията, 

че част от административната преписка не е изпратена по делото, а има 

отношение за правилното решаване на спора, определението за ход на делото по 

същество е отменено, дадени са указания на кмета на община-Кюстендил и 

делото е насрочено за 10.03.2011г., пренасрочено по повод служебен ангажимент 

за 24.03.2011 г., когато е и приключено. Съдебният акт – решение № 64, е 

постановено на 18.04.2011г. с отхвърляне на жалбата. С решение № 

11982/27.09.2011 г.  по адм. дело № 6383/2011 г., ВАС е отменил решението и се 

е произнесъл по същество с отмяна на оспорената заповед. Делото е проверено и 

съгласно изготвена справка от 21.12.2011 г., подписана от деловодител и адм. 

секретар, нарушения на установените в съда правила не са установени. 

За представяне на допълнителни доказателства е било отменено 

определението с даден ход по същество и по адм. дело № 145/2011 г., 

образувано на 17.05.2011 г., по жалба срещу решение на Общински съвет – 

Кюстендил, постъпила в съда предходния ден, разпределено на 17.05.2011 г., 

видно от приложено извлечение от протокола за случаен избор. С разпореждане 

№ 436/17.05.2011 г. жалбата е оставена без движение, за отстраняване на 

нередовности, след отстраняването на които, с определение № 245/26.05.2011 г. 

са конституирани страните по делото, насрочено е същото в о.с.з. на 16.06.2011 

г., приети са доказателствата , дадени са и указания за допълнителни такива. В 

първото по делото открито заседание делото е обявено за решаване, без 

възражения на участниците. С определение № 319/23.06.2011 г., с констатацията 

за липса на началната част от протокола от заседанието, в което е прието 

процесното решение, както и надлежни доказателства за ново обсъждане на 

същото след връщането от Областния управител, определението за ход на делото 

по същество е отменено, ново заседание е насрочено за 07.07.2011 г. и са дадени 

указания за представяне на доказателства.  В това заседание съдебното дирене е 

обявено за приключено и е даден ход на делото по същество. С решение № 

125/22.07.2011 г. решение № 846, взето по протокол № 52 от заседание на 

Общинския съвет – Кюстендил на 28.04.2011 г. е отменено като 

незаконосъобразно. По  касационна жалба от административния орган, с 

решение № 14563/09.11.2011 г. по адм. дело № 10734/2011 г., 

първоинстанционното решение е отменено и вместо това оспорването е 

отхвърлено. Делото е проверено на 18.07.2012 г., видно от изготвената справка. 

Адм. дела № 323/2011г. и № 53/2012 г. са изпратени по касационни жалби 

във ВАС. Видно от електронната разпечатка за движението на делата и 

постановените съдебни актове, същите са с отменен ход по преценка за 

необходимост от представяне на доказателства за компетентност на 

длъжностното лице, подписало оспорения акт и за приобщаване на договор на 

общината с ЕТ, също извършвал превоз на пътници, както и заповедта за 

откриване на конкурс за възлагане на такъв.   
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 Адм. дело № 256/2011 г. е образувано на 10.08.2011 г. по искова молба от 

същия ден на Б.Н.М., понастоящем в Затвора гр. Бобов дол, против Главна 

дирекция “Изпълнение на наказанията”, за обезщетение в размер на 10 000 лв. 

Делото е обявено за решаване след второто проведено заседание. В срока за 

произнасяне, с определение № 81/02.02.2012г. актът с даден ход по същество е 

отменен за  изследване допустимостта на иска, с оглед станали известни 

служебно на съда, след съдебното заседание факти за наличие на друго дело, 

също инициирано от ищеца, претендиращ обезщетение за вреди, причинени му 

при прилагане на помощни средства – белезници. В резултат на проверката на 

тези данни, се е стигнало до частично прекратяване на делото и оставяне без 

разглеждане на иска в тази част като недопустим, поради наличие на влязло в 

сила решение по друго дело на АС-Кюстендил по отношение на конкретния 

период от време. 

По последните три описани дела, след отмяната на хода по същество, 

съдебните заседания са насрочени в рамките на същия месец (от 02.02.2012г.–на 

22.02.2012г.; от 14.03.2012г. – за 29.03.2012г.; от 05.04.2012г. на 12.04.2012г.), т.е. 

забавяне хода на производството практически не е настъпило. В същото време са 

изяснени спорни и относими за правилното разрешаване на спора моменти, т.е. 

процесуалното поведение на съда е било оправдано. 

Не така стои въпроса с производството по адм. дело № 100/2012г., 

образувано на 23.04.2012 г. по жалба от 20.04.2012 г., срещу заповед на Кмета на 

община Кюстендил, за спиране изпълнението на всички видове СМР на строеж 

“Триетажна масивна жилищна сграда”, преценено в срока за произнасяне като 

неизяснено от фактическа страна. В отменителното за хода по същество 

определение, съдът е посочил правното основание за наложената забрана - чл. 

224, ал.1, т.2 ЗУТ, което строителство е извършено при съществени отклонение в 

архитектурния проект и които в случая, по констативен акт, са многобройни. 

Сложността на предмета на спора и направените от адресата на заповедта 

възражения в хода на процеса, че отклоненията нямат характера на съществени, 

са налагали назначаването на СТЕ, допусната от съда едва след отмяната на хода 

по същество, след което са проведени още три съдебни заседания, а 

произнасянето по съществото на спора, с отхвърляне на оспорването, е 

извършено с решение от 09.11.2012г. 

Адм. дело № 187/2011 г., по което определението за ход по същество е 

отменено, е касационно, образувано по жалба на ОСЗГ с. Невестино, против 

решение на РС-Кюстендил. Мотивите за отмяната са нередовност на 

касационната жалба, несъдържаща точно и мотивирано посочване на пороците 

на решението, съставляващи касационни основания за отмяна на оспорения 

съдебен акт. Затова и делото е оставено без движение, с указания за отстраняване 

на нередовност. С определение от 26.09.2011 г., поради неизпълнени указания за 

обосноваване на оплакванията, а вместо това са изпратени по делото 

съществуващи в преписката доказателства, съдът, на основание чл. 158, ал. 3, вр. 

чл. 216 АПК, е оставил касационната жалба без разглеждане и е прекратил 

производството по делото.   
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Съдия Бисер Цветков - 4 бр. дела за 2011 г. 

Адм. дело № 423/2010 г.  е образувано на 27.12.2010 г., по жалба от същия 

ден на МЦ д-р Н.Василев ЕООД, срещу писмена покана от 10.12.2010 г. на 

Директора на РЗОК-гр. Кюстендил. С изготвено на ръка  нечетливо 

разпореждане от 03.01.2011 г., делото е оставено без движение с указания, с 

друго – от 12.01.2011 г. е наредено изпращането на препис от жалбата и правото 

на отговор, а с определение  № 29/19.01.2011 г. са приети и приложени по делото 

доказателствата, насрочено е о.с.з. за 07.02.2011 г. и без конституиране на 

страните е наредено призоваването им, дадени са указания и е разяснена 

доказателствената тежест. В откритото с.з. делото е обявено за решаване. По 

изрична молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане за 

експертиза и наведени пречки за участие в с.з., съдът, преценявайки молбата като 

основателна, е постановил определение № 55/09.02.2011 г., отменяйки хода по 

същество и допускайки съдебно-икономическа експертиза. За изготвянето и 

депозирането й, както и за разпит на свидетел, с.з. от 07.03.2011 г. е отложено за 

18.04.2011 г. производството е приключено, като на 28.04.2011 г. е постановено 

решение № 66, с отмяна на процесната покана.  С решение по адм. дело № 

7225/2011 г., ВАС е оставил в сила първоинстанционния акт. 

Адм. дело № 2/2011 г. е образувано под този номер, след като с решение 

на ВАС № 16072/29.12.2010 г. по адм.дело № 9980/2010 г. е отменено решение № 

178/29.06.2010 г. по адм. дело № 46/2010 г. на КАС и делото е върнато на съда за 

ново разглеждане, получено в съда на 29.10.2010 г. Видно от приложения 

протокол за случаен избор от 03.01.2011г. същото е разпределено с още две дела 

от Председателя, на доклад на съдия Цветков, с изключване на съдия 

Демиревски. По молба за поправка на очевидна фактическа грешка в решението 

на ВАС, делото е изпратено отново в касационната инстанция, постановила 

решение № 4911/07.04.2011 г., с което молбата е оставена без уважение. След 

връщането на делото в АС-Кюстендил, с определение № 165 от 14.04.2011 г., 

съдията-докладчик е насрочил делото в о.с.з. на 16.05.2011 г., без акт за 

конституиране е посочил призоваването на страните в съответните им качества и 

им е указал тежестта на доказване. Първото по делото заседание е проведено на 

предвидената дата, отложено за 20.06.2011 г., за представяне на доказателства, 

назначена е експертиза, депозирана в о.с.з. 09.09.2011 г., когато съдебното 

дирене е обявено за приключено. В з.з. на 21.09.2011 г., с разпореждане №  471, 

съдът е отменил дадения ход по съществото на спора, задължил е ответника да 

изпълни точно задължението си по чл. 150, ал. 1 ДОПК , като попълни 

административната преписка с конкретни доказателства - заповед за възлагане на 

ревизията и акта за определяне на длъжностното лице от състава на звеното за 

местни приходи в община-Кюстендил, натоварено с компетентност да възлага 

ревизии – чл. 112, ал. 2, т.1 ДОПК. С.з. е насрочено за 07.11.2011 г., когато 

делото е обявено за решаване. С решение № 168/10.11.2011 г. Ревизионен акт № 

26/2009 год. е изменен, с частично намаление на задължението, а в останалата 

част жалбата е отхвърлена. С решение № 1483/30.01.2012г. по адм. дело № 
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16392/2011 г., ВАС е отменил решението в частта му за изменение на РА и 

вместо това първоначалната жалба е отхвърлена. Делото е проверено и 

архивирано на 06.08.2012 г. 

Адм. дело № 118/2011 г. е образувано на 28.04.2011г., по искова молба от 

Д.Б.А. от гр. Кюстендил, против община-Кюстендил, по обективно кумулативно 

съединени искове с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, за неимуществени 

вреди от ПАМ, причинени му при репатриране на лекия му автомобил. 

Разпределено е на 28.04.2011 г., видно от извлечение от протокол за избор, 

приложено на л. 18 по делото. С определение № 189/29.04.2011 г. делото е 

насрочено в о.с.з. на 06.06.2011 г., с призоваване на страните (без първоначално 

конституиране на същите), наредено е връчването на препис от исковата молба и 

правото на отговор на ответника, разяснена е доказателствената тежест, като на 

ищеца е обърнато внимание, че искането му за събиране на гласни доказателства 

не отговаря на изискванията на чл. 156, ал. 2 ГПК, вр. чл. 144 АПК, а това, 

основано на чл. 190 ГПК - за прилагане на преписка, визира бъдеща такава, с 

дата 31.11.2011 г. Това с.з., проведено на 06.06.2011 г., за разпит на свидетели и 

експертиза е отложено за 12.09.2011 г., когато е насрочено ново – за 17.10.2011 

г., с приключено съдебно дирене. С определение № 534/18.10.2011 г. 

определението за ход на делото по същество е отменено, за конкретизиране на 

правопораждащия за претенцията юридически факт – дали това е индивидуален 

административен акт, действие или бездействие на администрацията, относими и 

към допустимостта на иска. А ако се твърдят вреди от индивидуален 

административен акт или от действия или бездействия по изпълнението на такъв, 

следва да се представят доказателства за отмяната му. След отстраняването на 

нередовностите, делото е насрочено от з.з. на 31.10.2011 г., за 14.11.2011 г., с 

призоваване на страните. В това с.з. делото е приключено, а съдебният акт – 

решение № 181, е постановен на 21.11.2011 г, с осъждане на общината да заплати 

обезщетение за причинени неимуществени и имуществени вреди, лихви и 

разноски. Решението е касирано и оставено в сила с решение на ВАС от 

12.06.2012 г. Издаден е изпълнителен лист, отразено върху решението, с 

поставен печат, с попълнени данни на кого се издава, срещу кого, за каква сума, 

дата, подпис на длъжностното лице. Получаващият също е удостоверил 

саморъчно с подпис получаването му. 

Адм. дело № 102/2011г. е образувано на 15.04.2011г., по жалба от 

11.04.2011 г. от Ц.В.И. от гр. Бобов дол, срещу решение на Директора на РУСО - 

гр. Кюстендил, разпределено е на 15.04.2011 г., видно от извлечение от протокол 

за избор, приложено на л. 48 по делото. С определение № 171/18.04.2011 г. са 

приети и приложени доказателствата в административната преписка, насрочено е 

о.с.з. на 16.05.2011 г. и е указана на страните тежестта  на доказване. В 

заседанието съдът е докладвал спора, изразени са становища по жалбата, приети 

са допълнително доказателства и съдебното дирене е обявено за приключено. С 

определение № 226/17.05.2011 г., постановено в срока по чл. 172, ал. 1 АП:К, с 

извода на неизясненост на делото от фактическа страна, определението за ход по 

същество е отменено и е допусната СТЕ с конкретна задача, вещо лице, размер 
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на депозит и насрочване на делото за 20.06.2011 г. В това заседание делото е 

приключено и на 24.06.2011 г. е постановено решение № 107, с уважаване на 

жалбата, оставено в сила с решение на ВАС по адм. дело № 10534/2011 г. За 

присъдените разноски е издаден изпълнителен лист, а делото е архивирано на 

06.08.2012 г. 

Съдия  Иван Демиревски – 3 дела № 77/2011г., № 15/2011г. и  № 23/2011г. 

Адм. дело № 77/2011 г. е образувано на 30.03.2011г., по искова молба на 

три физически лица от гр. Кюстендил, с посочено правно основание чл. 203 АПК 

и претенция за имуществени вреди срещу Агенция „Митници”, разпределено е 

на 30.03.2011г., видно от извлечение от протокол за избор. С разпореждане от з.з. 

в същия ден, исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности, свързани с липсата на обосновка на претенцията и 

доказателствата, на които се основава тя. С определение № 168/15.04.2011г., 

делото е насрочено за  17.05.2011г., когато е и обявено за решаване. На 

01.06.2011г. съдебният акт  за ход по същество е отменен, с оглед констатацията, 

че по делото не е призован като задължителен участник, съгласно чл. 10 ЗОДОВ, 

прокурор от ОП-Кюстендил. Новото с.з. е проведено на 05.07.2011 г., когато 

съдебното дирене е приключено. Искът е отхвърлен с решение № 

128/04.08.2011г., оставено в сила с акт на ВАС по адм. дело № 12998/2011 г. 

Делото е проверено и архивирано на 06.08.2012 г. 

Адм. дело № 23/2011 г.  е образувано на 23.01.2012г., по жалба от 

21.01.2012г., на В.К.Г. от с. Самораново, общ. Дупница, против заповед на Н-к 

СГКК-гр. Кюстендил. С определение № 61/23.01.2012 г., съдът е насрочил 

делото за 06.03.2012 г., разпоредил е да се призоват като страни 

жалбоподателите и административния орган, дал е указания по 

доказателствената тежест и е разяснил на ответника правото на отговор. От 

заседание на определената дата, съдът го е отсрочил за изготвяне на СТЕ за 

03.04.2012 г., след което по доказателствата го е отложил за 05.06.2012г., 

впоследствие и за 03.07.2012г., когато е обявил съдебното дирене за приключено. 

В з.з. от 01.08.2012г. определението с даден ход по същество е отменено, 

възобновено е производството и делото е насрочено за  03.09.2012 г., с 

призоваване като ответник вместо Началника на СГКК-Кюстендил, на 

Изпълнителния директор на АГКК-София. С решение № 163/05.09.2012 г. 

заповедта от 23.11.2011 г., с одобрено изменение на КК и КР на с. Самораново, в 

частта й по отношение на  процесните имоти с посочени идентификатори е 

отменена, като са присъдени и разноски. Делото, по постъпила касационна 

жалба, към момента на проверката е изпратено във ВАС. 

Адм. дело № 15/2011 г. е образувано на 28.01.2011 г. по жалба от 

предходния ден на Х.Й.С от гр. Кюстендил, срещу заповед на Областен 

управител на област Кюстендил, за одобряване на  плана на новообразуваните 

имоти по § 4к, ал. 6 ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ. Страните не са 

изрично конституирани, призоваването им е наредено с разпореждане № 

102/04.02.2011 г., като заинтересованите са определени съгласно приложения на 

л. 25 по делото списък и след задължение за представяне на  удостоверение за 
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наследници, дадени са указания по доказателствената тежест, разяснено е 

правото на отговор и делото е насрочено за 01.03.2011г., когато ход не е даден, с 

оглед нередовно призоваване. В с.з. на 05.04.2011 г. са приети доказателствата по 

делото и молба-становище, допусната е СТЕ за определяне точното 

местоположение на процесния наследствен имот по опис-декларация и по 

помощния план, а с.з. е насрочено за 17.05.2011г., когато е прието заключението, 

разпитани са двама свидетели и е даден ход по същество. С определение от 

31.05.2011 г., след извършена служебна проверка съдът е установил, че по делото 

не е  призовано заинтересовано лице, записано като собственик на оспорения 

имот съгласно приложената скица. Делото отново е приключено в с.з. на 

20.09.2011 г., а с решение № 140/30.09.2011 г. процесната заповед е отменена 

като незаконосъобразна и ответникът е осъден да заплати разноски. След 

касационна проверка, с решение № 7434/28.05.2012 г. по адм. дело 14574/2011г. 

съдебният акт е оставен в сила. 

Съдия Милена Алексова е отменила хода по същество само по едно дело - 

№ 331/2011 г. образувано на 10.10.2011г., по жалба от Р.С.М от гр. Дупница, 

срещу решение от 28.04.2011 г., издадено от името на Директора на РУСО-гр. 

Кюстендил и потвърденото с него разпореждане от 10.03.2011 г. на длъжностно 

лице по пенсионно осигуряване, с искане за прогласяване нищожност. Видно от 

протокол от 10.10.2011 г. за избор на докладчик, приложен на л. 13 по делото, 

същото е разпределено на доклад на съдия Петрова, отвела се от разглеждането 

му с определение от 28.10.2011 г., след което делото е на доклад на Милена 

Алексова, съгласно резолюция на Председателя от 31.10.2011г. С определение № 

68/26.01.2012 г. даденият ход по същество е отменен, след като не са събрани 

доказателства за правомощията на издателя на акта, за времето когато е издаден 

оспореният адм. акт. С решение № 61/29.02.2011 г. оспорването е отхвърлено и 

като необжалвано същото е влязло в сила на 26.03.2012 г. Делото е проверено и 

архивирано на 07.08.2012 г. 

 

Безспорно отмяната на хода по същество е допустимо от закона 

процесуално средство, с което обаче не следва да се злоупотребява, с оглед 

забавянето на процеса. Извършената проверка на производствата, по които то е 

приложено в проверявания съд, налагат препоръката за по-задълбочено 

проучване още с образуването на делото, конституирането на страните, яснота в 

претенцията и преглед на наличния доказателствен материал, преди 

приключването на съдебното дирене. За разлика от други административни 

съдилища, проверени от този екип на ИВСС, в които бе установен голям процент 

дела с отменен ход по същество и постановяване на прекратителни определения 

поради недопустимост на жалбата,  в АС-Кюстендил това е извършено само по 

едно дело и то частично – адм. дело № 256/2011 г.; едно касационно 

производство е прекратено поради неизпълнени указания за отстраняване на 

нередовности – адм. дело № 187/2011 г. и едно (адм. дело № 126/2012 г.), при 

преценка за спиране на производството до решаването на преюдициален спор. 
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По останалите дела с постановени определения за отмяната на хода по 

същество, се наблюдават различни причини. В голямата си част те са свързани с 

необходимост от представянето на допълнителни доказателства, констатирана в 

срока за произнасяне, при проверката на доказателствата преди постановяването 

на крайния акт. Липсваща част от административната преписка, което е 

задължение на административния орган - да я предостави на съда в цялост, се 

установява по адм. дело № 407/2010 г. и по адм. дело № 145/2011г., а за 

недоказана компетентност на издателя на акта е отменян ходът по същество по 

три дела - № № 331/2011г., 323/2011г., 53/2012 г. 

Не може да се каже същото за определенията за възобновяване на 

съдебното дирене, постановени от съда след обявяване на делото за решаване, по 

повод неизяснена претенция (адм. дело № 393/2010 г., адм. дело № 118/2011г.), 

което принципно би следвало да се осъществи още в хода на проверката за 

редовност, респ.  допустимост на жалбата/иска, или поне в хода на съдебното 

дирене. Първото от цитираните дела например неколкократно е било оставяно 

без движение с указания към ищеца за конкретизация на претенцията и с 

определян срок за изпълнение, но след проявена прекалена толерантност към 

сезиралия съда и въпреки предупрежденията за връщане на исковата молба, ход 

на делото е бил даден, събирани са доказателства, делото е обявено за 

приключено и след това отново оставено без движение, като двукратно са давани 

указания за уточняване на исканията. 

Част от делата (№23/2011г, № 50/2011 г., № 77/2011 г., № 15/2011 г.) са с 

отменен ход за прецизиране на надлежните страни в процеса. Хипотезите са 

различни и естествено за предпочитане е да се отстрани порок, който би 

представлявал основание за отмяна на акт по съществото на спора, но и 

същевременно, при една предварително осъществена проверка на 

задължителните участници в процеса, с оглед законовото изискване за 

конституиране на страните, грешката не би била допусната, вместо да се 

призовават участниците директно по списъците, представени от 

административния орган. 

           Видно е при анализа, както се посочи и по-горе, че преобладават делата, 

при които ходът е отменен поради неизяснени релевантни факти и относими 

обстоятелства – адм. дела №№ 277/2011г., 412/2011г., 2/2011г., 81/2011г. По адм. 

дело № 107/2011г. това е вменено от касационната инстанция, за назначаване на 

експертизи са възобновени производствата по адм. дела № 423/2010г., № 

293/2011г., № 100/2012г., №292/2010г., № 102/2011г. по някои от делата, с оглед 

предмета на спора, необходимостта от специални знания е предвидима (такива в 

повечето случаи са делата по ЗУТ и ЗКИР), по други тя е в зависимост от 

поведението на страните или бива констатирана по различни причини едва в 

срока за произнасяне, но, че вещото лице „не е отговорило на поставените 

въпроси в пълнота”, би следвало да се установи преди приключването на 

съдебното дирене. 
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ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

 

На случаен принцип са инспектирани следните частни административни 

дела, образувани и свършени през проверяваните периоди: 

 

Съдия Милена Алексова:  

Ч. адм. дело № 207/2012 г. На положените два печата липсва датата на 

образуване на делото, подпис на председателя и определяне на съдия-докладчик, 

както и протокол за избор на докладчик. Делото е образувано по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на старши разследващ полицай в Областна дирекция на 

гр.Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна информация от ТД на 

НАП София, офис Кюстендил, за нуждите на досъдебно производство № 757 от 

2012 г. по описа на РУ „Полиция” гр.Кюстендил, пр.вх.№ 1024/2012 г. по описа 

на Районна прокуратура гр.Кюстендил, за престъпление по чл. 227б, ал. 1 НК. С 

разпореждане № 1/10.08.2012 г., постановено от съдия Бисер Цветков, на 

молителя е указано да отстрани нередовности по искането. С окончателно 

определение № 336/15.08.2012 г. в з.з. се е произнесла съдия Милена Алексова, 

във връзка командироването на съдия Бисер Цветков във ВАС, съгласно Заповед 

№ 1343 от 30.07.2012 г. на Председателя на ВАС. Искането е уважено, като е 

допуснато разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна 

информация по см. на чл.72, ал.1 от ДОПК.  

Ч. адм. дело № 241/2012 г., образувано на 17.09.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на старши разследващ полицай при сектор „БОП” гр. 

Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна информация от ТД на НАП 

София, офис Кюстендил, за нуждите на досъдебно производство № 7 от 2012 г. 

по описа на Сектор „БОП” гр. Кюстендил,  прокурорска преписка № 331 от 2012 

г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, за престъпление по чл. 246, 

ал.3, във вр. с чл.243, ал.2, т.3 НК. С окончателно определение от з.з., № 367 от 

17.09.2012 г., искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация по см. на чл.72, ал.1 от 

ДОПК. 

Ч. адм. дело № 390/2011 г., е образувано на 11.11.2011 г., по чл. 75, ал.1 

ДОПК, по постъпило искане на публичен изпълнител при Община Рила, за 

разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по 

смисъла на чл.72, ал.1 ДОПК, по образувана преписка за събиране на просрочено 

задължение въз основа на Акт за установяване на задължение по декларация № 6 

от 19.05.2011 г. на Дирекция „МДТ и К” при Община Рила. С разпореждане от 

11.11.2011 г., на публичния изпълнител е указан срок да посочи от кои 

институции желае информация. С окончателно определение № 634/22.11.2011 г. 

в з.з. искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72, ал.1 от 

ДОПК. Делото е архивирано на 18.07.2012 г., видно от приложена справка.  
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Съдия Автономка Борисова: 

Ч. адм. дело № 310/2011 г., образувано на 19.09.2011 г., по чл. 75, ал.1, т.2  

ДОПК, по искане на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Кюстендил, за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, във връзка с проверка по 

преписка № 7140/2011 г. по описа на РУ „Полиция” гр. Дупница, относно 

съмнения за извършено данъчно престъпление. С окончателно определение № 

489 от 27.09.2011 г., искането е уважено, като е допуснато разкриване на 

сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по см. на чл.72, 

ал.1 от ДОПК. Делото е архивирано на 22.12.2011 г., видно от приложена 

справка.  

Ч. адм. дело № 47/2012 г., образувано на 21.02.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.2  

ДОПК, по искане на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Кюстендил, за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация във връзка с проверка по 

преписка № 11723/2011 г. по описа на Областна дирекция на МВР гр. 

Кюстендил, във връзка „с получени данни за значително разминаване между 

доходите и имуществото на лица, срещу които се водят досъдебни производства 

и/или осъдени за извършени престъпления от общ характер, както и на лица 

гравитиращи около тях”. С окончателно определение № 114/21.02.2012 г., 

постановено в з.з., искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация по см. на чл.72, ал.1 от 

ДОПК. Делото е архивирано на 09.08.2011 г. видно от приложена справка.  

Ч. адм. дело № 254/2012 г., образувано на 29.09.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.2  

ДОПК, по искане на Зам. Директора на Областна дирекция на МВР 

гр.Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна информация във връзка 

с проверка по преписка № 12387/2011 г. по описа на Сектор „Противодействие 

на икономическата престъпност” при Областна дирекция на МВР гр. Кюстендил, 

по сигнал за извършени през 2011 и 2012 г. закононарушения при заявяване на 

земеделска земя в землищата на с. Горна Козница, с. Коркина и с. Новоселяне, 

община Бобов дол. С окончателно определение № 399 от 29.09.2012 г., искането 

е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, съставляващи данъчна и 

осигурителна информация по см. на чл.72, ал.1 от ДОПК. Делото е номеровано, 

прошнуровано и подпечатано на 29.09.2012 г., видно от приложена справка.   

 

Съдия Иван Демиревски: 

Ч. адм. дело № 351/2011 г., образувано на 24.10.2011 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на следовател при Окръжен следствен отдел при Областна 

прокуратура гр.Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация, за нуждите на сл.дело № 34/2010 г. по описа на Окръжен следствен 

отдел при Окръжна прокуратура гр.Кюстендил, за престъпление по чл. 255, ал.1, 

т.4 във вр. с чл.26, ал.1 НК. С окончателно определение № 547 от 24.10.2011 г., в 

з.з., искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация. Делото е архивирано на 27.12.2012 г., 

видно от приложена справка. 



 41 

Ч. адм. дело № 239/2012 г., образувано на 13.09.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на разследващ полицай в Областна дирекция на МВР гр. 

Благоевград, за разкриване на данъчна и осигурителна информация, за нуждите 

на досъдебно производство № 1503/2009 г. по описа на 01-во РПУ – гр. 

Благоевград, прокурорска преписка № 34868/2008 г. по описа на Окръжна 

прокуратура гр. Благоевград, за престъпление по чл. 253, ал.2 НК. С окончателно 

определение № 364 от 14.09.2012 г., искането е уважено, като е допуснато 

разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация.  

Ч. адм. дело № 248/2012 г., образувано на 24.09.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на разследващ полицай при сектор „БОП” гр.Ловеч, за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация от ТД на НАП 

гр.Кюстендил, за нуждите на досъдебно производство № 18-БОП/2012 г. по 

описа на Сектор „БОП” гр.Ловеч, за престъпление по чл. 311, ал.1, във вр. с 

чл.26, ал.1 НК. С окончателно определение, постановено в з.з. - № 

383/25.09.2012 г. искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация. 

 

Съдия Даниела Петрова: 

Ч. адм. дело № 372/2011 г., образувано на 03.11.2011 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна 

прокуратура гр.Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация, за нуждите на сл. дело № 52/2011 г. по описа на Окръжен следствен 

отдел при  Окръжна прокуратура гр.Кюстендил, за престъпление по чл. 255, ал.1, 

т.1 и т.2, във вр. с чл.26, ал.1 НК. С окончателно определение № 578 от 

04.11.2011 г. в з.з. искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, 

съставляващи данъчна и осигурителна информация. Делото е архивирано на 

17.07.2012 г., видно от приложена справка. 

Ч. адм. дело № 241/2012 г., образувано на 12.09.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.2  

ДОПК, по искане на Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация за нуждите на  прокурорска 

преписка №2546/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, за 

престъпление по чл. 252 НК. С окончателно определение № 357 от 12.09.2012 г. 

искането е уважено, като е допуснато разкриване на сведения, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация. 

Ч. адм. дело № 315/2012 г., образувано на 15.11.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.2  

ДОПК, по искане на Зам.директора на Областна дирекция на МВР 

гр.Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна информация, за нуждите 

на прокурорска преписка 1457/2012 г. по описа на Окръжна прокуратура 

гр.Кюстендил, относно наличие на данни за евентуално извършено престъпление 

от общ характер. С определение № 509 от 15.11.2012 г. в з.з. искането е оставено 

без разглеждане, като недопустимо. Определението е връчено на молителя на 

19.11.2012 г. 
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Съдия Бисер Цветков: 

Ч. адм. дело № 167/2012 г., образувано на 27.06.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на старши разследващ полицай при Областна дирекция на 

МВР гр.Кюстендил, за разкриване на данъчна и осигурителна информация от ТД 

на НАП София, офис Кюстендил, за нуждите на досъдебно производство № 595 

от 2012 г. по описа РУ „Полиция” гр.Кюстендил,  прокурорска преписка № 650 

от 2012 г. по описа на РП гр. Кюстендил, за престъпление по чл. 227б, ал.1 НК. С 

окончателно определение № 281/27.06.2012 г. искането е уважено, като е 

допуснато разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна 

информация. Липсва протокол за определяне на докладчик, но видно от 

предоставеното разпределение на съдебните заседания в Административен съд 

гр.Кюстендил за м.юни 2012 г., делото е разпределено на дежурен съдия 

Цветков.   

Ч. адм. дело № 205/2012 г., образувано на 08.08.2012 г., по чл. 75, ал.1, т.1  

ДОПК, по искане на следовател при Окръжен следствен отдел гр.Кюстендил, за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, за нуждите на следствено 

дело № 46/2012 г. по описа на Окръжен следствен отдел гр. Кюстендил,  

прокурорска преписка № 2436/2011 г. по описа на Окръжна прокуратура 

гр.Кюстендил, за престъпление по чл. 255, ал.1, т.5 и т.7 НК. С окончателно 

определение № 329/08.08.2012 г. искането е уважено, като е допуснато 

разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация. 

Липсва протокол за определяне на докладчик, но видно от предоставеното 

разпределение на съдебните заседания в Административен съд гр.Кюстендил за  

м.август 2012 г., делото е разпраделено на дежурен съдия Цветков. 

Ч. адм. дело № 49/2011 г., образувано на 02.03.2011 г., по чл. 75, ал.1, т.1, 

пр.2-ро ДОПК, по искане на Следствен отдел при Софийска градска 

прокуратура, за разкриване на данъчна и осигурителна информация, за нуждите 

на следствено дело № 1/2011 г. по описа на СО при СГП, прокурорска преписка 

№ 11082 от 2010 г. по описа на СГП, за престъпление по чл. 255, ал.1, т.6, във вр. 

с чл.26, ал.1 НК. С окончателно определение № 93 от 02.03.2011 г. искането е 

уважено, като е допуснато разкриване на сведения, съставляващи данъчна и 

осигурителна информация. Делото е архивирано на 15.12.2011 г., видно от 

приложена справка. 

При извършената проверка по частните производства, бе констатирано, че 

съдът се е произнесъл своевременно. Не бе установено забавяне при образуване 

и приключване на частните административни дела, съдебните актове се 

постановяват в срок. Съдиите се произнасят в деня на постъпване на искането, в 

редки случаи – най-късно на следващия ден. Определенията са мотивирани и 

пълни. 

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  
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ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

2011г. 
 

Общ 

брой 

Бр. 

дела 

на 

съст

ава 

№ на дело 

Пр.о

снов

ание 

Дата 

на 

образу

ване 

Дата 

обявено за 

решаване 

Дата на обявяване 

на акта в книгата 

за открити 

заседания 

Съдия-докладчик 

9  

 

2 

Адм.д. № 

366/2011 г. 
ИК 

02.11.2

011 г. 
01.12.2011 г. 09.12.2011 г. Галина Стойчева 

Адм.д. № 

377|/2011 г. 
ИК 

07.11.2

011 г. 
17.11.2011 г. 22.11.2011 г. Галина Стойчева 

1 

Адм.д. № 

360|/2011 г 
ИК 

31.10.2

011 г. 
07.11.2011 г. Прекратено в з.с.з. Автономка Борисова 

Адм.д. № 

373|/2011 г 
ИК 

03.11.2

011 г. 
16.11.2011 г. Прекратено в з.с.з. Автономка Борисова 

Адм.д. № 

380|/2011 г 
ИК 

08.11.2

011 г. 
14.11.2011 г. Прекратено в з.с.з. Автономка Борисова 

Адм.д. № 

394|/2011 г 
ИК 

14.11.2

011 г. 
28.11.2011 г. 29.11.2011 г. Автономка Борисова 

3 

Адм.д. № 

359/2011 г 
ИК 

31.10.2

011 г. 
11.11.2011 г. 11.11.2011 г. Иван Демиревски 

Адм.д. № 

365/2011 г 
ИК 

02.11.2

011 г. 
15.11.2011 г. 17.11.2011 г. Иван Демиревски 

Адм.д. № 

382/2011 г 
ИК 

08.11.2

011 г. 
21.11.2011 г. 21.11.2011 г. Иван Демиревски 

1 

Адм.д. № 

363/2011 г 
ИК 

01.11.2

011 г. 
09.11.2011 г. Прекратено в з.с.з.  Даниела Петрова 

Адм.д. № 

367/2011 г 
ИК 

02.11.2

011 г. 
01.12.2011 г. 09.12.2011 г..  Даниела Петрова 

Адм.д. № 

371/2011 г 
ИК 

03.11.2

011 г. 
04.11.2011 г. 

Съединено с адм.д. 

№ 367/2011 г.  
Даниела Петрова 

1 

Адм.д. № 

361/2011 г 
ИК 

31.10.2

011 г. 
21.12.2011 г. 23.12.2011 г.  Бисер Цветков 

Адм.д. № 

364/2011 г 
ИК 

01.11.2

011 г. 
09.11.2011 г. 

Съединено с адм.д. 

№ 367/2011 г.    
Бисер Цветков 

Адм.д. № 

370/2011 г 
ИК 

03.11.2

011 г. 
07.11.2011 г. 

Съединено с адм.д. 

№ 367/2011 г.    
Бисер Цветков 

Адм.д. № 

374/2011 г 
ИК 

03.11.2

011 г. 
08.11.2011 г. 

Съединено с адм.д. 

№ 361/2011 г.    
Бисер Цветков 

1 
Адм.д. № 

396/2011 г 
ИК 

14.11.2

011 г. 
06.12.2011 г. 13.12.2011 г.     Милена Алексова 
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2012г. 

 

 № на дело 
Правно 

основание 

Дата на 

образуване 

Дата обявено 

за решаване 

Дата на  

обявяване на 

акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Съдия-

докладч

ик 

 

Адм.д. № 

131/2012 г. 
ИК 

21.05.2012 

г.. 
29.06.2012 г. 10.07.2012 г. 

   

Милена 

Алексов

а 

Адм.д. № 

132|/2012 г. 
ИК 21.05.2012 г. 21.05.2012 г. 

Съединено с 

адм.д. № 

131/2012 г. 

Бисер 

Цветков 

Адм.д. № 

133/2012 г. 
ИК 22.05.2012 г. 22.05.2012 г. 

Съединено с 

адм.д. № 

131/2012 г. 

   

Даниела 

Петрова 

 

 

Адм. дело № 377/2011 г. – на доклад на съдия Стойчева, е образувано и 

разпределено на 07.11.2011г. по постъпила на 04.11.2011г. жалба срещу решение 

на Общинска избирателна комисия за избор на кмет на кметство Коняво, община 

Кюстендил. Към делото е приложен протокол за случаен избор, съдържащ вх. 

номер на жалбата, името на съдията-докладчик, подпис на разпределящия – 

съдия Стойчева, Председател на съда. От протокола е видно, че първоначално 

делото е било разпределено на съдия Алексова, но поради ползван в момента 

отпуск на същата, делото е разпределено втори път – на съдия Стойчева. С 

определение от 08.11.2011г. съдът е конституирал страните по делото, дал е 

указания и го е насрочил в о.с.з. за 14.11.2011г.  В това с.з. е даден ход, приети са 

представените доказателства и за изясняването му от фактическа страна, делото е 

отложено и насрочено за 17.10.2011г., когато съдебното дирене е приключено и 

съдът е обявил, че ще се се произнесе с решение на 22.11.2011г. Съдебният акт, с 

който е обявен за недействителен избора на кмет на кметство Коняво, е 

постановен на указаната дата и по подадената касационна жалба, състав на ВАС 

с решение № 17094/23.12.2011г. по адм. дело № 15650/2011г. е оставил в сила 

решението на първоинстанционния съд. 

Адм. дело № 244/2012 г. – на доклад на съдия Стойчева, е образувано и 

разпределено 20.09.2012г. по жалба срещу заповед на кмета на община 

Кюстендил за премахване на сграда, с искане за спиране на предварителното 

изпълнение. По делото се съдържа извлечение от протокол за случаен избор на 

съдията-докладчик, само за това дело. С подробно определение в з.з. от 

03.10.2012г. са конституирани страните в производството, дадени са им 

указания, назначена е СТЕ, спряно е предварителното изпълнение на заповедта и 

е насрочено открито съдебно заседание на 13.11.2012г., когато съдът е дал ход по 

същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Протоколът от 
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последното съдебно заседание (13.11.2012г.) не е прикрепен по делото, не е 

номериран (към момента на проверката – 21.11.2012г.), съобразно изискванията 

на чл. 92, ал. 6 ПАРОАВАС. Престои постановяване на съдебния акт. 

Адм. дело № 366/2011г. – на доклад на съдия Стойчева, е образувано и 

разпределено на 01.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за избор на кмет на община Кюстендил. Към делото е приложен 

протокол за случаен избор, съдържащ вх. номер на жалбата, името на съдията-

докладчик, подпис на разпределящия – съдия Стойчева. От протокола е видно, че 

първоначално делото е било разпределено на съдия Алексова, но поради ползван 

в момента отпуск на същата, делото е разпределено втори път – на съдия 

Стойчева. С определение от 03.11.2011г. съдът е приел представените 

доказателства, дал е указания за страните и е наредил след представяне на 

исканите доказателства, делото да се докладва за насрочване. След изпълнение 

на указанията, с определение в з.з. от 04.11.2011г. са конституирани страните и 

делото е насрочено за 08.11.2012г., когато е назначена съдебна експертиза и 

същото е отложено за 15.11.2011г. За изясняване на делото от фактическа страна 

са проведени още три съдебни заседания – на 21.11.2011г., 24.11.2011г. и на 

01.12.2011г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 09.12.2011г. Същото е обявено в о.с.з., състояло се на 

09.12.2012г. в присъствието на страните и с него е потвърдено решението на 

ОИК. Видно от положеният печат върху акта, е издаден изпълнителен лист, 

получен от страната. 

Адм. дело № 330/2011г. – на доклад на съдия Цветков, е образувано и 

разпределено на 10.10.2011г. по искане срещу неоснователни действия от страна 

на сектор “КД” при “ОО” ДАИ гр. Кюстендил за спиране на автомобил за срок от 

6 месеца - чл. 250 АПК. С разпореждане в з.з. от 10.10.2011г. административният 

орган е задължен да представи данни за основателността на извършените 

действия. С разпореждане от 20.10.2011г. съдът е наредил да се прекратят 

безусловно действията на органа по задържане на свидетелството за регистрация 

и предната регистрационна табела на автомобила и е отхвърлил искането за 

преустановяване на неоснователни действия, претендирани от подателя.  

Адм. дело № 337/2011г. – на доклад на съдия Цветков, е образувано и 

разпределено на 12.10.2011г. по жалба срещу заповед на Началника на РДНСК 

Кюстендил за премахване на незаконен строеж. По делото се съдържа 

извлечение от протокол за случаен избор на съдията-докладчик само за това 

дело. С разпореждане в з.з. от 12.10.2011г. съдът е указал на молителя да 

конкретизира търсената защита в 7-дневен срок, а с определение от 14.10.2011г. е 

задължен началникът на ДНСК да изпрати незабавно преписката. Изпълнението 

на процесната заповед е спряно с определение в з.з. от 17.10.2011г., а с 

определение в з.з. от 21.11.2011г. са дадени указания на страните, допусната е 

СТЕ и делото е насрочено в о.с.з. за 05.12.2012г., когато съдът е дал ход по 

същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Престои 

постановяване на съдебния акт. 
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Адм. дело № 361/2011г. – на доклад на съдия Цветков, е образувано и 

разпределено на 31.10.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия Дупница за избор на общински съветници. Към делото е приложен 

протокол за случаен избор, съдържащ вх. номер на жалбата, името на съдията-

докладчик, подпис на разпределящия – съдия Стойчева. С разпореждане от 

01.11.2011г. делото е оставено без движение, с указания на съда и впоследствие с 

определение от 09.11.2011г., жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено 

производството. Определението е отменено от ВАС с определение от 

24.11.2011г. по адм. дело № 14848/2011г. по описа на съда и делото е върнато на 

КАС за продължаване на съдопроизводството. Проведени са 2 с.з. по 

доказателствата и в о.с.з. на 21.12.2011г. съдът е дал ход по същество и е обявил, 

че ще се произнесе с решение на 23.12.2011г. Обявената дата за постановяване на 

съдебния акт е спазена и в о.с.з. на 23.12.2011г., в присъствието на страните, 

същият е обявен. 

 

Адм. дело № 131/2012 г. – на доклад на съдия Алексова, е образувано и 

разпределено на 21.05.2012г. по жалба срещу решение на ОИК- Кюстендил за 

избор на общински съветници в община Кюстендил. С определение в з.з. от 

21.05.2012г. съдът е отхвърлил като неоснователно особеното искане за спиране 

изпълнението на процесното решение. На 23.05.2012г. с определение в з.з. съдът 

е конституирал страните, оставил е без движение жалбата и е дал указания. 

Впоследствие, с определение в з.з. на 05.06.2012г. делото е насрочено в о.с.з. за 

15.06.2012г. С определение от 22.05.2012г. по адм. дело №  133/2012г. на 

докладчика - съдия Петрова, е съединено за разглеждане и решаване в едно 

производство с адм. дело № 131/2012г. В открито заседание на 10.07.2012г. е 

обявено съдебното решение, с което е потвърдено решението на ОИК – 

Кюстендил, оставено в сила от Върховния административен съд с решение от 

17.10.2012г. по адм. дело № 9569/2012г. 

 

Адм. дело № 396/2011 г. – на доклад на съдия Алексова, е образувано и 

разпределено на 14.11.2011г. по жалба срещу решение на ОИК за избор на кмет 

на община Бобошево. С разпореждане в з.з. на 14.11.2011г. жалбата е оставена 

без движение за отстраняване на нередовностите и впоследствие, с определение 

от 29.11.2011г. са конституирани страните, дадени са указания и делото е 

насрочено за 06.12.2011г., когато е даден ход по същество и решението е обявено 

на 13.12.2011г. в о.с.з., в присъствие на страните. Съдебният акт, с който е 

потвърдено решението на ОИК, е обжалван пред ВАС, който с решение от 

09.02.2012г. по адм. дело № 1059/2012г. е оставил в сила решението на 

първоинстанционния съд. 

 

Адм. дело № 128/2011 г. – на доклад на съдия Петрова, е образувано и 

разпределено на 05.05.2011г. по жалба срещу фактически действия на Кмета на 

община Бобов дол, на основание чл. 250, ал.1 АПК. С ръкописно разпореждане в 

з.з. от 05.05.2011г. административният орган е задължен да предостави данни във 
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връзка с жалбата. С разпореждане от 12.05.2011г. съдът е наредил да се 

прекратят неоснователните действия на Кмета на община Бобов дол, който акт е 

обжалван с касационна жалба и състав на ВАС с определение от                                                                                                                                                                            

24.06.2011г. по адм. дело № 7408/2011г. е оставил в сила разпореждането на 

първоинстанционния съд. 

Адм. дело № 367/2011 г. – на доклад на съдия Петрова, е образувано и 

разпределено на 02.11.2011г. по жалба срещу решение на ОИК за избор на 

общински съветници на Община Кюстендил. С определение от 02.11.2011г. 

съдът е конституирал страните, дал им е указания и е насрочил делото в о.с.з. на 

09.11.2011г. В о.с.з. на 01.12.2011г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че 

ще се произнесе с решение на 09.12.2011г. Решението е обявено в о.с.з. на 

09.12.2011г., в присъствието на страните, обжалвано е пред ВАС, състав на 

който, с решение от 18.01.2012г. по адм. дело № 16699/2011г., е отменил 

решението на първоинстанционния съд и вместо него е постановил друго. Видно 

от положените печати върху съдебният акт, са издадени изпълнителни листове (2 

бр.), получени от пълномощници по делото. 

Адм. дело № 114/2011г. – на доклад на  съдия Петрова, е образувано и 

разпределено на 27.04.2011г. по жалба срещу отнемане на СУМПС от служител 

на ОД на МВР, без връчен административен акт. С ръкописно разпореждане  от 

02.05.2011г. са дадени задължителни указания на административния орган. 

Впоследствие, с разпореждане от 12.05.2011г., в производство по чл. 250 и сл. 

АПК, съдът е отхвърлил искането на подателя за прекратяване на 

неоснователните действия на органа. Съдебният акт е обжалван пред ВАС, който 

с определение от 08.06.2011г. по адм. дело № 7069/2011г. е оставил в сила 

разпореждането на КАС. 

Адм. дело № 365/2011г. – на доклад на съдия Иван Демиревски, е 

образувано и разпределено на 01.11.2011 г., по жалба срещу Решение № 173 от 

24.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия гр. Дупница за избор на Кмет на 

кметство Баланово, Община Дупница, област Кюстендил. С разпореждане от 

02.11.2011 г. е даден срок от 24 часа за представяне на препис от жалбата за 

ответната страна. Жалбоподателката е уведомена по телефона същия ден в 11.16 

часа. С второ разпореждане  от 02.11.2011 г., ОИК гр. Дупница е задължена в 

срок от 24 часа, че следва да представи заявление по чл.126, ал.1, т.2 от ИК и 

декларация по чл.126, ал.1, т.4, във вр. с чл.122, ал.2, 3 и 4 ИК от кандидата, за 

което ОИК е уведомена по телефона в същия ден. Разпорежданията на съда са 

изпълнени в срок и от двете страни. С определение № 592/08.11.2011 г. делото е 

насрочено за 11.11.2011 г., конституирани са страните, съдът е приел и приложил 

доказателствата по делото, дал е указания на участниците за възможността да 

изразят становища и да представят доказателства, а искането за спиране 

изпълнението на решение № 173 от 24.10.2011 г. е отхвърлено, като 

неоснователно. С определение в о.с.з. от 11.11.2011 г. от ЦИК е изискан писмен 

отговор относно обстоятелството постъпила ли е жалба срещу решение № 

168/23.10.2011 г. на ОИК гр. Дупница за заличаване регистрацията за кандидат 

на Кмет на с.Баланово, а делото е насрочено за 15.11.2011 г. С определение в 
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о.с.з. от 15.11.2011 г. съдът е приел и приложил отговорите на ЦИК и е дал ход 

по същество, като е обявил, че ще се произнесе в срок. Съдебното решение е 

постановено на 17.11.2011 г., с отмяна на решението на ОИК гр. Дупница за 

избор на Кмет на с. с.Баланово. Обжалвано е пред ВАС, състав на който, с 

решение № 17056/22.12.2011 г. по адм.дело № 15763/2011 г., е оставил в сила 

решението на първоинстанционния съд. Делото е архивирано на 10.07.2012 г., 

видно от приложена справка. 

Адм. дело № 61/2012г., е образувано на 05.03.2012г. по жалба от физическо 

лице, подадена чрез Началника на затвора в гр. Бобов дол, с искане за 

прекратяване на неоснователно действие. Разпределено е в същия ден на доклад 

на съдия Иван Демиревски. С ръкописно разпореждане от 05.03.2012 г., е 

указано в 3-дневен срок от съобщението жалбоподателят да посочи 

административния орган или длъжностното лице, извършил неоснователното 

действие, както и какви права и законни интереси са нарушени, а ответникът, в 

срок от 24 часа от получаване на съобщението, да представи писмено становище 

с данни за извършените действия. Съобщението на жалбоподателя е връчено на 

08.03.2012г., а на ответника на 09.03.2012г. С разпореждане № 189/14.03.2012 г. 

постановено в з.з., жалбата е отхвърлена. Последното е обжалвано е пред ВАС, 

състав на който, с  определение № 6910/16.05.212 г. по адм. дело № 5568/2012 г., 

е оставил в сила акта на първоинстанционния съд. Делото е архивирано на 

09.08.2012 г. по приложена справка. 

Адм. дело № 102/2012г. – на доклад на съдия Иван Демиревски, е 

образувано и разпределено на 23.04.2012 г., по жалба на физическо лице, срещу 

Заповед № ДК-02-КН-04/13.01.2009 г., Заповед № ДК-02-КН-34/30.12.2008 г. и 

Заповед № ДК-02-КН-35/30.12.2008 г. на Началника на РДНСК-Кюстендил. С 

разпореждане от 23.04.2012 г. е указано да се изпрати препис от жалбата на 

административния орган и е даден срок от 24 часа за представяне на преписките 

по обжалваните заповеди. Съобщението е връчено на 24.04.2012 г., а на 

25.04.2012 г. - изпълнено. С определение № 297/27.04.2012 г. в з.з., съдът е 

отхвърлил жалбата като неоснователна. Делото е архивирано на 09.08.2012 г. по 

приложена справка. 

Адм. дело № 373/2011г. – на доклад на съдия Автономка Борисова, е 

образувано и разпределено на 03.11.2011 г. по жалба от Коалиция „Съюз за 

нашето бъдеще - Кочериново” , подадена чрез ОИК – Кочериново, срещу 

Решение от 24.10.2011 г. на ОИК гр. Дупница за избор на общински съветници 

на община Кочериново. С разпореждане № 995/03.11.2011 г. 

 делото е оставено без движение поради нередовност на жалбата, като е 

даден 3-дневен срок от съобщението за отстраняване на нередовностите, а на 

ОИК са дадени указания, в същия срок да представи списък на общинските 

съветници, обявени за избрани. Съобщението до жалбоподателя е връчено на 

11.11.2011 г., а на ОИК - на 09.11.2011 г. С писмо на ОИК от 11.11.2011 г. 

разпореждането е изпълнено, а с  молба от 15.11.2011 г. нередовностите по 

жалбата са отстранени. С определение № 614/16.11.2011 г. съдът е оставил без 

разглеждане оспорването на решението на ОИК и е прекратил производството по 
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делото, тъй като жалбата е подадена от лице, което няма право да осъществява 

процесуално представителство на Коалиция „СНБ - Кочериново”. Делото е 

архивирано на 18.07.1012 г., видно от приложена справка. 

Адм. дело № 360/2011г. – на доклад на съдия Автономка Борисова, е 

образувано и разпределено на 31.10.2011 г. по жалба, депозирана в 

деловодството на Административен съд гр.Кюстендил на 28.10.2011 г. в 16.18 

часа, от кандидат за общински съветник от листата на ПП „БСП” чрез ОИК – 

Рила, срещу Решение на ОИК Рила за определяне на изборните резултати на 

общински съветници на община Рила. С разпореждане от з.з. № 974/31.10.2011 

г., делото е оставено без движение поради нередовност на жалбата, а на ОИК е 

наредено да се изпрати копие от жалбата и са дадени указания, в 3-дневен срок 

да предостави по делото Решението за обявяване на изборните резултати. В 

изпълнение на разпореждането, ОИК-Рила, с писмо, постъпило на 07.11.2011 г., е 

представила изборните книжа, касаещи оспорвания изборен резултат. С 

определение от з.з. № 590/07.11.2011 г., оспорването на решението на ОИК е 

оставено без разглеждане и е прекратено производството по делото, тъй като 

оспорваното от жалбоподателя решение е благоприятно за него – липсва правен 

интерес. Делото е архивирано на 18.07.1012 г. по приложена справка. 

Адм. дело № 122/2011г. – на доклад на съдия Автономка Борисова, е 

образувано и разпределено на 04.05.2011 г., по жалба на юридическо лице, срещу 

Община Кюстендил, с претенция за прекратяване на неоснователни действия. С 

разпореждане № 375/04.05.2011 г., делото е оставено без движение, поради 

нередовност на искането, отстранено съгласно писмо от 05.05.2011г. С 

разпореждане № 385/05.05.2011 г., делото отново е оставено без движение, като 

от кмета на Община Кюстендил е изискана Заповед № РД-00-438 от 07.04.2011г., 

ведно с цялата преписка по издаването й, изпълнено на 09.05.2011 г. С 

определение от з.з. № 211/09.05.2011 г., съдът е оставил без разглеждане 

искането на юридическото лице и е прекратил производството по делото. Делото 

е архивирано на 22.12.1012 г. по приложена справка. 

 

Административните дела са администрирани своевременно, всички актове 

са постановени в законоустановените срокове. 

От проверените дела с кратки процесуални срокове, които се разглеждат в 

открито съдебно производство прави впечатление еднаквата практика на съдиите 

в АдС- Кюстендил за насрочване на делата в о.с.з. и конституиране на страните с 

определение (за разлика от други административни съдилища, проверени от 

настоящия екип, където са постановявани определения и разпореждания.).  

 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА  

по чл. 172, ал. 1 АПК  
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Общ брой постановени съдебни решение за проверяваните периоди по 

съдии 
 

2011 г. 

СЪДИЯ 

Общ брой 

постано-

вени 

решения 

Брой 

постано-

вени 

решения 

след 1-

месечния 

срок 

Брой постановени решения след 1-месечния срок 

№ на дело 
Правно 

основание 

Дата 

обявено 

за 

решаване 

Дата 

в 

книга 

за 

отк. 

засед

ания 

Забава 

Галина  

Стойчева 
87 3 

Адм.д. № 

289/2010 г. ЗМДТ 

09.02.201

1 г. 

18.03.

2011  8 д. 

Адм.д. № 

157/2011 г. 

ЗМСМА 12.10.201

1 г. 

22.11.

2011  

8 д. 

Адм.д. № 

311/2011 г. 

ЗСПЗЗ 04.11.201

1 г. 

13.12.

2011  

9 д. 

Автономка 

Борисова 
121 21 

Адм.д. № 

152/2010 г. 

ЗМСМА 27.05.201

1 г. 

08.07.

2011  

11 д. 

Адм.д. № 

174/2010 г. 

КСО 05.05.201

1 г. 

13.06.

2011  

7 д. 

Адм.д. № 

293/2010 г. 

ЗОДОВ 19.01.201

1 г. 

17.03.

2011  

24 д. 

Адм.д. № 

337/2010 г. 

ЗУТ 07.07.201

1 г. 

15.08.

2011  

7 д. 

Адм.д. № 

356/2010 г. 

ДОПК,ЗМ

ДТ 

17.02.201

1 г. 

07.04.

2011  

20 д. 

Адм.д. № 

396/2010 г. 

ЗМ 03.02.201

1 г. 

25.03.

2011  

18 д. 

Адм.д. № 

402/2010 г. 

ЗМДТ 22.02.201

1 г. 

28.03.

2011  

6 д. 

   Адм.д. № 

1/2011 г. 

ЗУТ 17.02.201

1 г. 

28.03.

2011  

10 д. 

   Адм.д. № 

54/2011 г. 

ЗДС 19.05.201

1 г. 

21.06.

2011  

2 д. 

Адм.д. № 

123/2011 г. 

ЗУТ 06.10.201

1 г. 

11.11.

2011  

4 д. 

Адм.д. № 

164/2011 г. 

АУПДВ 03.11.201

1 г. 

20.12.

2011  

15д. 

Адм.д. № 

169/2011 г. 

АУПДВ 03.11.201

1 г. 

20.12.

2011  

15 д. 

Адм.д. № 

197/2011 г. 

АУПДВ 03.11.201

1 г. 

20.12.

2011  

15 д. 

Адм.д. № 

213/2011 г. 

ЗПГРРЛ 03.11.201

1 г. 

16.12.

2011  

11 д. 

Адм.д. № 

227/2011 г. 

ЗУТ 06.10.201

1 г. 

17.11.

2011  

10 д. 

   Адм.д. № 

278/2011 г. 

ЗУТ  и 

ЗКИР 

17.11.201

1 г. 

20.12.

2011  

2 д. 
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Адм.д. № 

279/2011 г. 

ЗУТ 17.11.201

1 г. 

22.12.

2011  

3 д. 

     

КАНД № 

35/2011 г. 

КТ 11.02.201

1 г. 

22.03.

2011  

8 д. 

КАНД № 

38/2011 г. 

ЗАНН 11.02.201

1 г. 

19.03.

2011  

5 д. 

КАНД № 

45/2011 г. 

ЗЗО 25.02.201

1 г. 

05.04.

2011  

11 д. 

КАНД № 

66/2011 г. 

ЗЗО 25.02.201

1 г. 

05.04.

2011  

11 д. 

        

 

Иван 

Демиревски 

 

117 
х 

 

     

Даниела 

Петрова 
116 44 

Адм.д. № 

68/2009 г. 

ЗКИР 23.03.201

1 г. 

16.05.

2011  

20 д. 

Адм.д. № 

425/2009 г. 

ЗУТ 02.03.201

1 г. 

11.05.

2011  

1 м. 7 д. 

Адм.д. 

№168/2010 г. 

ЗУТ и 

ЗКИР 

19.01.201

1 г. 

23.02.

2011  

1 м. 3 д. 

Адм.д. № 

248/2010 г. 

ЗЗО 19.01.201

1 г. 

14.03.

2011 

г. 

21 д. 

Адм.д. № 

274/2010 г. 

КСО 19.01.201

1 г. 

10.03.

2011 

г. 

17 д. 

Адм.д. № 

342/2010 г. 
ЗОДОВ 

19.10.201

1 г. 

30.12.

2011 

г. 

1 м. 10 д. 

Адм.д. № 

373/2010 г. 

ЗСПЗЗ 19.01.201

1 г. 

07.03.

2011 

г. 

14 д. 

Адм.д. № 

382/2010 г. 

КСО 23.03.201

1 г. 

17.05.

2011 

г. 

21 д. 

Адм.д. № 

387/2010 г. 

ЗА 02.02.201

1 г. 

16.03.

2011 

г. 

14 д. 

Адм.д. № 

401/2010 г. 

ЗМДТ 28.09.201

1 г. 

28.12.

2011 

г. 

3 м. 

Адм.д. № 

415/2010 г. 

ЗУТ 19.10.201

1 г. 

27.12.

2011 

г. 

1 м. 7 д. 

Адм.д. № 

420/2010 г. 

ЗМДТ 28.09.201

1 г. 

28.12.

2011  

2 м. 

Адм.д. № 

11/2011 г. 

ЗДП 05.10.201

1 г. 

22.11.

2011  

15 д. 

 

 



 52 

Адм.д. № 

19/2011 г. 

ЗСПЗЗ 23.03.201

1 г. 

13.05.

2011 

г. 

17 д. 

Адм.д. № 

32/2011 г. 

ЗОДОВ 28.09.201

1 г. 

24.11.

2011 

г. 

23 д. 

Адм.д. № 

101/2011 г. 

ЗАП 16.11.201

1 г. 

21.12.

2011 

г 

 4 д. 

Адм.д. № 

104/2011 г. 

КСО 28.09.201

1 г. 

21.11.

2012 

г. 

21 д. 

Адм.д. № 

119/2011 г. 

ЗАП 02.11.201

1 г. 

21.12.

2011 

г. 

19 д. 

Адм.д. № 

148/2011 г. 

ЗАП 16.11.201

1 г. 

21.12.

2011 

г. 

 4 д. 

Адм.д. № 

228/2011 г. 

ЗОБВВПИ 19.10.201

1 г. 

29.11.

2011 

г. 

8 д. 

     

КАНД № 

59/2011 г. 

ЗЗД 18.03.201

1 г. 

04.05.

2011 

г. 

15 д. 

КАНД № 

67/2011 г. 

ЗЗО 18.03.201

1 г. 

09.05.

2011 

г. 

20 д. 

КАНД № 

68/2011 г. 

ЗДП 18.03.201

1 г. 

03.05.

2011 

г. 

14 д. 

КАНД № 

73/2011 г. 

ЗДП 18.03.201

1 г. 

04.05.

2011 

г. 

15 д. 

КАНД № 

78/2011 г. 

ЗАП 18.03.201

1 г. 

04.05.

2011 

г. 

15 д. 

КАНД № 

90/2011 г. 

ЗДДС 25.03.201

1 г. 

05.05.

2011 

г. 

9 д. 

КАНД № 

98/2011 г. 

ЗЗД 25.03.201

1 г. 

10.05.

2011 

г. 

14 д. 

КАНД № 

109/2011 г. 

ЗЗО 25.03.201

1 г. 

09.05.

2011 

г. 

13 д. 

КАНД № 

134/2011 г. 

ЗДП 13.05.201

1 г. 

29.06.

2011 

г. 

16 д. 

КАНД № 

145/2011 г. 

ЗРА 13.05.201

1 г. 

29.06.

2011  

16 д. 
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КАНД № 

146/2011 г. 

ЗДП 13.05.201

1 г. 

28.06.

2011 

г. 

15 д. 

КАНД № 

153/2011 г. 

ЗСБТ 13.05.201

1 г. 

05.07.

2011 

г. 

22 д. 

КАНД № 

163/2011 г. 

ЗДП 13.05.201

1 г. 

28.06.

2011 

г. 

15 д. 

КАНД № 

247/2011 г. 

ЗДП 04.11.201

1 г. 

21.12.

2011 

г. 

16 д. 

КАНД № 

254/2011 г. 

ЗДП 18.11.201

1 г. 

29.12.

2011 

г. 

10 д. 

КАНД № 

267/2011 г. 

КСО 04.11.201

1 г. 

21.12.

2011 

г. 

16 д. 

КАНД № 

277/2011 г. 

КТ 04.11.201

1 г. 

12.12.

2011 

г. 

7 д. 

КАНД № 

278/2011 г. 

ЗДП 21.10.201

1 г. 

12.12.

2011 

г. 

21 д. 

КАНД № 

281/2011 г. 

ЗДП 18.11.201

1 г. 

30.12.

2011 

г. 

11 д. 

КАНД № 

287/2011 г. 

ЗНЗ 21.10.201

1 г. 

15.12.

2011 

г. 

24 д. 

КАНД № 

295/2011 г. 

ЗДП 21.10.201

1 г. 

13.12.

2011 

г. 

22 д. 

КАНД № 

300/2011 г. 

ЗЛПХМ 21.10.201

1 г. 

21.12.

2011 

г. 

1 м. 

КАНД № 

303/2011 г. 

ЗДП 21.10.201

1 г. 

12.12.

2011 

г. 

21 д. 

КАНД № 

315/2011 г. 

ЗДП 18.11.201

1 г. 

29.12.

2011 

г. 

10 д. 

Бисер 

Цветков 

 

120 

 

х 

     

Милена 

Алексова 

 

5 

 

х 
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2012 г. 
 

СЪДИЯ 

Общ брой 

постано-

вени 

решения 

Брой 

постано-

вени 

решения 

след 1-

месечния 

срок 

Брой постановени решения след 1-месечния срок 

№ на дело 
Правно 

основание 

Дата 

обявено 

за 

решаван

е 

Дата 

на 

обявяв

ане на 

акта в 

книга 

за 

открит

и 

заседа

ния 

Забава 

Галина  

Стойчева 

 

57  4  

Адм.д. 

№167/2011 г. 

Адм.д. № 

177/2011 г. 

Адм.д. №  

188/2011 г. 

Адм.д. № 

239/2011 г.  

 

АУПДВ 

АУПДВ 

ЗУТ 

ЗЗО 

23.11.20

11 г. 

23.11.20

11 г. 

16.02.20

12 г. 

26.10.20

11 г. 

17.01.2

012 г. 

17.01.2

012 г. 

04.04.2

012 г. 

05.01.2

012 г. 

25д. 

25д. 

16 д. 

1м. 8 д. 

Автономк

а 

Борисова 

91 

 

6 

 

Адм.д. № 

356/2010 г. 

Адм.д. № 

140/2011 г. 

Адм.д. № 

240/2011 г. 

Адм.д. № 

289/2011 г. 

Адм.д. № 

349/2011 г. 

Адм.д. № 

449/2011 г. 

ДОПК, ЗМ 

ЗСПЗЗ 

ЗЗО 

КСО 

ЗОС 

ЗМВР 

01.12.20

11 г. 

09.02.20

12 г. 

17.11.20

11 г. 

11.11.20

11 г. 

01.12.20

11 г. 

17.02.20

12 г. 

09.01.2

012 г. 

22.03.2

012 г. 

05.01.2

012 г. 

05.01.2

012 г. 

09.01.2

012 г. 

20.03.2

012 г. 

 7 д. 

12 д. 

 23 д. 

3 д. 

7 д. 

2 д. 

Иван 

Демиревс

ки 

 

110 х      

Даниела 

Петрова 

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Адм.д. № 

342/2010 г. 

ЗОДОВ 30.05.20

12 г 

24.07.2

012 Г. 

24 д. 

Адм.д. № 

393/2010 г. 

ЗОДОВ 18.01.20

12 г. 

06.03.2

012 г. 

16 д. 

Адм.д. № 

107/2011 г. 

ЗКИР 11.04.20

12 г. 

05.06.2

012 г. 

26 д. 

Адм.д. № 

117/2011 г. 

ЗОДОВ 22.02.20

12 г. 

26.04.2

012 г. 

1 м. 4 д. 

Адм.д. № 

168/2011 г. 

АУПДВ 16.11.20

11 г. 

17.01.2

012 г. 

2 м. 

Адм.д. № 

172/2011 г. 
ЗОДОВ 

18.01.20

12 г. 

09.03.2

012 г.. 

19 д. 
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Адм.д. № 

230/2011 г. 

ЗВСГЗГФ 18.11.20

11 г. 

06.04.20

12 г. 

 

24.01.2

012 г. 

20.06.2

012 г. 

1м.5 д. 

1 м. 16 д. 

Адм.д. № 

274/2011 г. 

ЗУТ и 

ЗКИР 

12.11.20

11 г. 

21.01.2

012 г. 

1 м. 9 д. 

Адм.д. № 

295/2011 г. 

ЗМСМА 22.02.20

12 г. 

23.04.2

012 г. 

1 м. 1 д. 

Адм.д. № 

297/ 2011 г. 

ЗАдм. 16.11.20

11 г. 

20.01.2

012 г. 

1 м.3д. 

Адм.д. № 

312/2011 г. 

ЗУТ и 

ЗКИР 

30.11.20

11 г. 

27.01.2

012 г. 

 27 д. 

Адм.д. № 

440/2011 г. 

ДОПК 07.03.20

12 г. 

07.05.2

012 г. 

1 м. 

Адм.д. № 

444/2011 г. 

ЗУТ 07.03.20

12 г. 

27.04.2

012 г. 

20 д. 

   КАНД № 

271/2011г. 

ЗУТ 04.11.20

11 г. 

13.01.2

012 г. 

1м.8д. 

   КАНД № 

314/2011 г. 

ЗУТ 18.11.20

11 г. 

16.01.2

012 г. 

28 д. 

 

Бисер 

Цветков 

 

79  

 

х  

     

 

Милена 

Алексова 

 

84  

 

х  

 

     

 

  

Проверката констатира, че за двата периода (2011г. и 2012г.) наред с 

актовете в срок, част от съдиите са допускали постановяване на решения извън 

законоустановения едномесечния срок по чл. 172, ал.1 АПК. Следва да се 

отбележи, обаче, че забавата е в рамките от няколко дни до месец и половина, 

т.е. в приетия за разумен 3-месечен срок за разглеждане и решаване на делата.

   

Похвално е старанието на съдиите Бисер Цветков, Иван Демиревски и 

Милена Алексова, които през периодите на проверката са постановявали 

съдебните си актове в законен срок. Проверяващият екип счита, че тази отлична 

съдебна практика следва да бъде поощрена и насърчена. 

                         

                             ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Съгласно предоставената от АдС - Кюстендил справка относно резултатите 

от инстанционния контрол на съдебните актове, за проверяваните периоди, 

данните по съдии са следните: 
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2011 г.       

общ брой 

актове 

(решения и 

определения) 

брой 

потвърдени 

актове 

брой 

изменени 

актове 

брой 

отменени 

актове 

   

201 157 7 37    

 

СПРАВКА ЗА ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ В АдС 

2012 г.       

общ брой 

актове 

(решения и 

определения) 

брой 

потвърдени 

актове 

брой 

изменени 

актове 

брой 

отменени 

актове 

   

136 107 2 27    

 

 

 

 Видно от изготвената и предоставена информация относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че съществена част от 

постановените съдебни актове на съдиите в АдС - Кюстендил са потвърдени от 

Върховния административен съд, което е показател за добро професионално 

ниво. 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

      Организацията на административната дейност на Административен съд - 

Кюстендил е добра и това в голяма степен се дължи на усилията на председателя 

на съда – съдия Галина Стойчева, която е административен ръководител на съда 

от неговото създаване. Отделните служби работят ефективно, при добро 

взаимодействие, което води и до бързо и качествено административното 

обслужване на гражданите. 

      Организацията на дейността по образуването и движението на 

административните дела също е добра, с някои установени в констативната част 

на настоящия акт пропуски. 

        Регистратурата и деловодството работят добре и постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се свеждат до 

знанието на съдиите. Своевременно се изготвят и се изпращат призовките и 

съобщенията по делата, върнатите се проверяват и своевременно докладват. 
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       Постъпилите в съда книжа се предават в повечето случаи същия ден на  

административния ръководител на съда, за образуване и разпределение на 

делата. Спазва се принципа на случайния избор, предвиден в чл.46, ал.1 

ПАРОАВАС, като предоставената от ВСС програма се експлоатира коректно. По 

изключение, главно през време на съдебната ваканция, когато председателят на 

съда е ползвал разрешен отпуск, се установи, че делата са образувани и 

разпределяни не в деня на постъпване на книжата в съда или на следващия ден, а 

до няколко дни по-късно. Препоръчително е тази слабост да бъде преодоляна 

чрез конкретни мерки от ръководството на съда. 

Новообразуваните дела се докладват своевременно на съдията-докладчик и 

той без забава се произнася по постъпилите молби, жалби или искови молби. 

Установено бе, че съдиите в АдС – Кюстендил спазват двумесечния срок  по чл. 

157, ал. 1 АПК, без изключение. Една част от проверените дела, съдебните 

заседания са насрочвани дори в едномесечен срок. Съдиите са се произнасяли в 

кратки срокове (до няколко дни), проверявайки редовността и допустимостта, 

съобразно разпоредбите на чл. 158 и чл. 159 АПК.  

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и 

изчерпателно. Не бе констатирано несвоевременно изпълнение на 

разпорежданията, определенията и резолюциите на съда от страна на 

деловодителите или секретарите.  

От изисканите извлечения от деловодната програма по делата, се установи, 

че не всички съдържат подробна и ясна информация за движението на делата. 

Констатираха се някои пропуски – неотразени съдебни актове, изпратени и 

получени по делата книжа и други документи и пр. или повтаряне на 

информация, свързана с движение или приключване на делото. В тази връзка, е 

препоръчително да се подобри работата на съдебното деловодство, за 

осигуряване на съответствие между административните/касационните дела и 

отразеното в деловодната програма - регистриране на подробна информация за 

постъпващите в съда документи за образуване на делата, документи, 

съпровождащи съдебното производство, както и документи, във връзка с 

обжалване на съдебните актове – касационни жалби, частни жалби и пр.  

Делата най-често са отлагани за събиране на доказателства. При отлагане на 

делата за следващо о.с.з. се спазва срока по чл. по чл. 139, ал.1 АПК и 

следващото с.з. се насрочва дори в по-кратък срок. 

От проверените дела е видно, че нередовното призоваване не е практика и 

рядко е причина за тяхното отлагане, което е показател за добра организация на 

работата на съдебните служители в специализираната администрация. 

Призоваване по електронен път не се прилага като способ, въпреки създадените 

условия за това, тъй като страните обикновено не посочват електронен адрес. 

Добро впечатление за работата на съда прави и наличието само на едно 

неприключено производство, образувано преди 01.01.2011г., по което вече има 

постановен съдебен акт – от м. декември 2012г. 

При проверка на спрените дела бе констатирано, че не са отпаднали 

пречките за възобновяване на съдебното производство. Установи се, че на 
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тримесечие, съобразно издадената от Председателя заповед, са извършвани 

проверки, но по част от делата информацията, съдържаща се в кориците (под 

формата на таблица) е неточна, невярна, непълна или липсва. Препоръчително е 

при проверка на спрените производства да се спазва изискването по чл. 106 

ПАРОАВАС, отнасящо се до ненасрочените дела, в това число и актуализиране 

на заповедта на Председателя конкретно по отношение срока на извършваните 

проверки – не на тримесечие, а ежемесечно, съобразно цитираната правна норма. 

След инспектиране на делата с отменен ход по същество се налага извод, че 

част от съдиите не проучват достатъчно подробно и в пълнота разпределените 

им дела. Въпреки, че броят на тези дела не е тревожно голям, отмяната на хода 

по същество в почти всички случаи се дължи на недобрата подготовка на делото 

за разглеждането му в открито с.з. или до обявяването му за решаване. Като 

последица от това са постановените определения за отмяна на хода по същество, 

поради неизясняване на делото от фактическа страна.  

 В АдС- Кюстендил, за разлика от други административни съдилища, 

проверени от настоящия екип, няма противоречива практика по отношение 

постановените съдебни актове (в конкретния случай – определения) за 

конституирането на страните. По отношение, обаче, на съдебния акт, с който се 

насрочва първото о.с.з. по касационните дела, бе установено нееднаква практика, 

описана в обстоятелствената част на акта, която е препоръчително да бъде 

обсъдена на Общо събрание на съдиите и преодоляна. 

В хода на извършената проверка на частните производства по случайно 

избрани дела, видно и от предоставената от Председателя на съда справка на 

всички частни административни дела, за проверяваните периоди, се налага 

извода, че съдът се произнася своевременно. Не бе констатирано забавяне на 

съдебните производства по образуваните и свършени частни административни 

дела. 

Не се установи и отделяне на административните производства по реда на 

чл. 166 АПК в частни, при направено с жалбата по оспорване 

законосъобразността на административен акт особено искане за спиране на 

предварителното изпълнение на същия административен акт, както и на 

безпричинно разделяне на производствата в отделни дела, каквато практика бе 

констатирана в други административни съдилища.  

 Във връзка с извършената проверка по приключване на делата, 

проверяващият екип счита, независимо от това, че допуснатата забава е в 

рамките на месец, два, би следвало някои от съдии да полагат повече усилия за 

срочното изписване на съдебните си актове, съобразно изискването по чл. 172, 

ал.1 АПК. Следва изрично да се отбележи старанието на съдиите Бисер Цветков, 

Иван Демиревски и Милена Алексова, които не са допуснали просрочие при 

постановяване на съдебните актове през проверяваните периоди. 

 

В хода на извършената комплексна проверка проверяващият екип счита, че 

съдиите, както и съдебните служители в АдС- Кюстендил, въпреки допуснатите 

пропуски, полагат старание да изпълняват задълженията си точно и отговорно, 
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работят задълбочено и професионално по образуването, движението и 

приключването на административните дела.  

 

 

V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

1. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кюстендил, в изпълнение на правомощията й по ЗСВ, да упражнява 

постоянен контрол върху дейността на служба „Съдебно деловодство”, 

като следи за отстраняване на констатираните с настоящия акт пропуски 

и за спазване изискванията на ПАРОАВАС при движение на делата и при 

водене на деловодните книги и регистри; 

 

2. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кюстендил да продължи  установената практика в съда да се следят 

и проверяват ненасрочените административни дела, съобразно 

изискването по чл. 106 ПАРОАВАС, в това число и спрените 

производства, като се разпореди проверките да се извършват ежемесечно, 

а събраната информацията по движението на преюдициалните дела да се 

съдържа в кориците на спрените дела; 

 

3. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кюстендил да организира и контролира стриктното въвеждане на 

всички необходими данни в електронната деловодна програма, свързани 

с образуване, администриране, движение и приключване на делата; 

 

4. Съдиите от Административен съд – Кюстендил да вземат мерки за по-

задълбочена предварителна подготовка на делата преди насрочването им 

в открито съдебно заседание и преди обявяване ход на делата по 

същество, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното 

производство; 
 

5. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кюстендил да предложи на общо събрание на съдиите обсъждане и 

уеднаквяване на практиката на съда, във връзка с първоначалното 

насрочване на делата в отрито съдебно заседание; 
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6. Съдиите от Административен съд – Кюстендил да продължат и в 

бъдеще да спазват законово-предвидените срокове по движение на 

делата, както и да постановяват съдебните си актове в срок, съобразно 

изискването по чл. 172, ал. 1 от АПК; 

 

7. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кюстендил да издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 337 

ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен отпуск преди 

съответният съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са 

му възложени, както и да регламентира условията при получаване на 

целеви парични награди на всеки магистрат и съдебен служител в АдС-

Кюстендил (ако такива са осигурени по предвидения ред), като ги 

обвърже с конкретните, индивидуално постигнати резултати през 

съответната година, както и да осъществява контрол по изпълнението й;  

 

8. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Кюстендил да упражни правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 

и да свика Общо събрание на съда, на което да запознае съдиите и 

съдебните служители с констатациите и да се анализират изводите и 

препоръките по настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям по т. 1, 

т.2, т.4 и т. 6 срок постоянен, а по т.3, т.5, т.7 и т. 8– едномесечен срок от 

получаване на Акта за изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

Административен съд – Кюстендил да предприеме конкретни мерки, за които да 

уведоми своевременно, писмено, в срок до два месеца от получаване на Акта, 

Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 

препоръки, като изпрати и преписи от протокола от проведеното общо събрание 

на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на Административен съд – Кюстендил, който да 

запознае с него съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Върховния 

административен съд.                                            

                                             

                                                   ИНСПЕКТОР: 

                                                                                                                                                                            

                                                                                  ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


