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Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ЯМБОЛ е извършена 

в изпълнение на Заповед № ПП-01-92/10.10.2012г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 от 

Закона за съдебната власт и в изпълнение на Годишната програма на ИВСС за 

2012г. 

Проверката е извършена в периода 16.10.2012г. – 19.10.2012г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт МАРИЯ 

ТОДОРОВА. Обхватът й включва дейността на Административен съд –   

ЯМБОЛ по образуването, движението и приключването на административните 

дела за периодите м. януари 2011г. – м. декември 2011г. и м. януари 2012г. – м. 

октомври 2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните книги и 

делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС - Ямбол, 

съобразно писмо изх. № И-01-87/03.08.2012г. на ИВСС, 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 - Ямбол се помещава в самостоятелна сграда, 

намираща се на ул.”Ал.Стамболийски” №4 в града, частна общинска 

собственост, предоставена от Община Ямбол за безвъзмездно ползване. Съдът 

работи  в същата от края на 2009г. Сградата разполага с една съдебна зала, без 

възможност за обособяване на втора зала. В тази връзка, Председателят на съда е 

издал заповед за определяне на заседателните дни на всеки съдебен състав, в 

изпълнение на която се изготвят ежемесечни графици за съдебните заседания. В 

определени случаи, с оглед спазване на законовите срокове и след съгласуване 

със съответния съдия, се насрочват заседания по отделни дела, за дата и час 

извън определените по график. 

Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

кабинетите, деловодството и в съдебната зала, с които разполага.   Внедрени са 

следните програмни продукти: 

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

предоставена от ВСС, която е въведена м. януари 2007 г.; 

 -  САС „Съдебно деловодство”, която функционира от  2007 г.; 

  - SpeechLab – синтезатор на българска реч, предоставена от Програмата за 

развитие на съдебната система в България, въведен от м. декември 2011 г.; 
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 - Web базирано приложение Конто – счетоводна програма, внедрена от м. 

януари 2010 г.; 

 - Pitagor XP – програма за заплати, кадри, личен състав, отпуски, хонорари, 

безкасови плащания, която функционира от м. януари 2007 г.; 

 - Правно-информационна система Апис, осигурена от м. април 2007 г. 
 

В Административен съд – Ямбол има изградена компютърна мрежа с UTP 

кабел, обхващаща двата етажа и приземния етаж. Мрежата включва 32 броя 

работни станции, действащи под Windows XP SP3, сървър Dell Power Edge 840 за 

САС „Съдебно деловодство” и файлов сървър, работещ под Windows 2003 server, 

два компютра - сървъри за Правно-информационната система АПИС и за 

прехвърляне на данните към ЦУБИПСА.  

Внедреният софтуерен продукт за синтез на речта (SpeechLab 2.0) се 

използва за преобразуване в реч на текстовете на протоколи от заседания, 

разпореждания, определения и съдебни решения. Програмата се използва от 

незрящи, такива със слабо зрение,  неграмотни  и възрастни хора. Създаден е 

регистър за по голяма отчетност на изполването на софтуерния продукт. 

За улеснение на магистратите се ползва Правно-информационната система 

АПИС – модули Право и Регистър+. Новата версия предлага авангардна 

технология, нови функционалности, цялостна оптимизация, бързина и комфорт 

при работа, модерен и удобен дизайн. 

Всички работни места на магистрати и служители са обезпечени с 

компютри и принтери. Във служби „Съдебно деловодство” и „Съдебни 

секретари” работните места са оборудвани и със скенери, което позволява 

поддръжката на пълно електронно копие на съдебните дела. В Информационния 

център функционира и копирна машина Toshiba e-Studio 283, за улеснение на 

гражданите страни по делата и адвокатите. 

Мрежовото оборудване и сървърите са разположени в помещение с 

нужната климатизация и ограничен достъп, съгласно изискванията на ВСС. За 

нуждите на регистратурата за класифицирана информация е осигурен преносим 

компютър Dell Inspirion N5050. 

Административен съд – Ямбол има действаща Интернет страница 

http://yambolas.court-bg.org, 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.  

Съгласно заповед №РД-12-180 от 17.10.2011г. на Председателя на съда е 

определен съдия, който информира системния администратор за настъпващи 

промени в действащото законодателство относно нормативните актове, 

публикувани на страницата на съда. Системният администратор, по указания на 

съдия, актуализира публикуваните нормативни актове, които АС-Ямбол 

поддържа на страницата си. На Интернет - страницата се публикуват и правила, 

обяви, прессъобщения и друга актуална информация. 

 

 

http://yambolas.court-bg.org/
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           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Към 09.10.2012г. общата щатна численост на персонала в АдС – Ямбол е 

29 щатни бройки, от които: 

1. 7 /седем/ броя магистрати, както следва: административен ръководител – 

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

председател – 1 щ. бр., съдия – 5 щ. бр. 

2.   22 броя съдебни служители. 

В Административен съд Ямбол няма незаети щатни бройки.  

Административното ръководство на Административен съд – Ямбол се 

осъществява от Административен ръководител – председател на съда, от един 

Заместник административен ръководител – заместник-председател на АдС-

Ямбол и съдебен администратор. 

 Диана Тонева Петкова е назначена на длъжност “административен 

ръководител – председател” на Административен съд – Ямбол с решение на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 54 от 20 декември 2006г. и е встъпила в 

длъжност на 03.01.2007г. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №10 

от 8 март 2012г. съдия Диана Петкова е назначена за втори мандат на длъжността 

“Административен ръководител – Председател” на Административен съд – 

Ямбол.   

        Димитринка Христова Стаматова е назначена на длъжност “съдия” в 

Административен съд – Ямбол с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 

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

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 10 от 28.03.2007г. е назначена 

за Заместник административен ръководител – Заместник-председател на 

Административен съд – Ямбол и е встъпил в длъжност на 04.04.2007г.  

 Жанета Станчева Трифонова е назначена като административен секретар 

на съда от 01.02.2007г. След проведен конкурс е назначена на длъжност “съдебен 

администратор” с трудов договор, считано от 07.10.2009г. 

 Конкретното разпределение на функциите на Заместник 

административният ръководител на АдС-Ямбол са регламентирани със            

Заповед № 24/04.04.2007г.  

Със Заповед №20/11.02.2008г., Председателят на съда е възложил на 

Зам.председателя задължение да извършва проверка  в края на всяко тримесечие 

спазват ли се нормативните изисквания за водене на регистрите и книгите в 

служба „Деловодство”. Зам.председателят на съда е и председател на Комисията 

по атестиране на съдебните служители в съда, съгласно Заповед 

№10А/01.02.2008г. 

 

През отчетните периоди съдиите и съдебните състави, разглеждащи 

първоинстанционни и касационни адм. дела, са както следва: 

Първоинстанционни състави - 

-за 2011г.: 

І състав – Диана Петкова 
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ІІ състав – Вълко Драганов 

ІІІ състав -  Ваня Стоянова 

ІV състав – Стоян Вълчев 

V състав – Димитринка Стаматова 

VІ състав – Христо Христов 

VІІ състав – Ваня Бянова 

 

        -за 2012г. 

І състав – Диана Петкова 

ІІ състав – Вълко Драганов 

ІІІ състав -  Ваня Стоянова 

ІV състав – Стоян Вълчев 

V състав – Димитринка Стаматова 

VІ състав – Христо Христов 

VІІ състав – Ваня Бянова 

 

         Касациони състави - 

        -за 2011г.: 

І състав – председател  Диана Петкова 

ІІ състав – председател Димитринка Стаматова 

 

       -за 2012г.:  

І състав – председател  Диана Петкова 

ІІ състав – председател Димитринка Стаматова 
 

Седемте административни състави и двата касационни състава са 

разпределени със Заповед № РД-12-88 от 08.06.2011г. на Председателя на съда. 

Касационните състави се председателстват от съдия Петкова и съдия Стаматова, 

а съдиите, които участват в тях, се определят от Председателя на съда всеки 

месец, с изготвянето на графика на съдебните заседания. Всеки съдебен състав 

има определен ден от месеца, през който заседава, както и съдебен деловодител и 

съдебен секретар. 

В съда няма обособени отделения и специализирани състави.  

 

 

3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В АдС - Ямбол, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, през 

2010 г. съдебните служители са 23 броя по щат, от които 20 заети.  

През 2011г., съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, броят на 

съдебните служители е 22 по щат и към момента на проверката няма свободни щатни 

длъжности. 

Съдебните служители са разпределени в обща администрация, специализирана 

съдебна администрация и технически длъжности: съдебен администратор 1  брой;  
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главен счетоводител 1 брой;  системен администратор 1 брой; главен специалист 

- касиер 1 брой; съдебен архивар 1 брой; призовкар 1 брой;  съдебени секретари 3 

броя, завеждащ административна служба 2 броя;  съдебен деловодител 4 броя; 

шофьор 1 брой; старши експерт „Стопанисване и управление на съдебни сгради  

1 брой; съдебен помощник  1 брой; експерт „Връзки с обществеността”  1 брой; 

чистач 2 броя; работник по поддръжката 1 брой. 

Деловодителите в служба „Съдебно деловодство” са разпределени по съдии 

– докладчици,   съгласно Заповед на  Председателя № РД-12-13/26.01.2012г.  

За управление движението на съдебните дела се използва съдебна 

автоматизирана система (САС) – "Съдебно деловодство на "Информационно 

обслужване" АД – клон Вaрна, която своевременно се актуализира, съгласно 

извършваните промени, в съответствие с изискванията на действащото в 

Република България законодателство. В системата се съхраняват всички 

постъпили по делото документи, които се сканират и присъединяват в 

електронна папка. Внедрена е нова функционалност в САС „Съдебно 

деловодство” за подготовка и публикуване на съдебни актове в 

„Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове” 

(ЦУБИПСА). За целта е изграден отделен сървър, чрез който се извършва 

изпращането на файловете към ЦУБИПСА. Всички дела, образувани след м. 

март 2007г., са въведени в деловодната система. 

Във вътрешната мрежа /интранет/ на съда са създадени електронни папки 

“Zapovedi na predsedatelq” и “Информация”. В електронната папка на 

председателя се сканират всички негови заповеди, като до папката имат достъп 

магистратите и съдебните служители. В папка “Информация” се публикува 

служебна информация, отнасяща се с дейността на съда. 

В съдебната зала работи система за аудио запис Behringer, с която се 

извършва звукозапис на съдебните заседания. Пред залата е монтиран дисплей, 

на който се изнася информация за насрочените съдебни заседания за деня. През 

времето, когато няма заседания, на дисплея се показва информация 

“Административен съд – Ямбол – Какво трябва да знам”. 

С оглед подобряване механизма за призоваване с изполване на 

информационните технологии, със заповед №РД-12-58 от 21.04.2011г. на 

Председателя на съда са утвърдени Правила за електронно призоваване. За целта 

са създадени пощенски кутии с домeйн @adms-yambol.org на служителите, които 

ще извършват електроннотo призоваване. До момента не е ползвана 

електронната форма за призоваване, поради липса на интерес от страните. 

Още със създаването си през 2006г., АС-Ямбол е започнал работа по 

реализация на целите и стандартите, залегнали в Плана за подобряване работата 

на съда и Инициативата за укрепване на съдебната система на Американската 

агенция за международно развитие. Само АС-Ямбол от административните 

съдилища е включен,  като съд-партньор на ВСС, съгласно приетия през м.май 

2006г. План.  В резултат на това, е извършена значителна работа по организация  

дейността  на  съда  - въвеждане на принципа на случаен избор на делата, 

въвеждане на времеви стандарти за образуване, насрочване и приключване на 
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делата, приемане на отделни политики по движението и отлагането на делата, 

тримесечни отчети за работата на съда, ежемесечните  справки за ненасрочените 

/оставени без движение/ дела, приемане на правила досежно издаването на 

съдебни удостоверения, преписи от книжа и извършването на необходимите 

справки по делата от страна на гражданите. Прилагането на Плана за 

подобряване работата на съда е спомогнал АС-Ямбол да усъвършенства 

дейността си. След анализ и оценка относно приложението на Плана, през 2009г. 

Административен съд - Ямбол е обявен за административен съд-модел в 

програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. 

Още от 2006г. е изградена локална мрежа на съда. С оглед възможностите 

на внедрената деловодна система „САС Съдебно деловодство” са приети 

Правила за намаляване времето за обслужване на граждани, публикувани на 

интернет-страницата на съда.   

В съда действат утвърдени от Председателя Правила за административното 

обслужване на гражданите и Харта на клиента. Въвеждането на правилата за 

организация на административното обслужване е спомогнала за регулирането на 

взаимодействието на отделните служби в съда при осъществяване на 

административното обслужване. Дейността на съда се организира по начин, 

осигуряващ обслужване на гражданите на едно място, с лесен достъп. Осигурен е 

удобен достъп за хора с увреждания до съответните служби, посредством 

изграждане на елементи за адаптиране на служебните помещения и достъпа до 

тях. В тази  връзка е разработена и Харта на клиента, включваща общите и 

вътрешни стандарти за качество на административното обслужване, начините за 

допитване до обществеността за подобряване и отчитане на работата по 

прилагането на стандартите, правата на гражданите и организацията на работата 

със сигнали, предложения и  молби във връзка с административното обслужване.  

В съда са приети и стандарти за обслужване на граждани.  

На интернет-страницата на съда е публикувано и специално съобщение за 

гражданите да сигнализират ръководството на съда за констатирани нарушения и 

за корупционни прояви. 

С цел по-голяма прозрачност и откритост в работата на съда, е приета 

Медийна стратегия, която е била публично обсъдена с представители на всички 

ямболски медии.  

Всички съдебни служители в Административен съд - Ямбол, са назначени 

след провеждане на конкурс и в съответствие с приетата в съда Политика за 

подбор и наемане на съдебни служители. В съда действа и система за управление 

на човешките ресурси, за повече инициативност, вземане на самостоятелни 

решения и работа в екип. В изпълнение на решение на Общото събрание на 

служителите в съда, Председателят е утвърдил Система за мониторинг за 

управление  на човешките ресурси, чиято цел е набиране на достоверна 

информация за състоянието на управлението на човешките ресурси, 

проследяване и анализиране на основните критерии за изпълнение на стратегията 

за управление на човешките ресурси, идентифициране на проблемните области и 

формиране на конкретни и целенасочени препоръки за подобряване дейността на 
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служителите. В допълнение към Стратегията за управление на човешките 

ресурси е разработен Кризисен план, свързан с работата на съда в условията на 

криза. Като част от Системата за управление на човешките ресурси, са 

регламентирани и правила за работа на Комисия по етика. 

С оглед ограничаване на риска в работната среда, в АС-Ямбол е утвърдена и 

Стратегия за управление на риска.   

През 2010г. АС-Ямбол е продължил участието си по проект 

„Усъвършенстване на работните процеси в съда”, чрез прилагане на втория План 

за подобряване работата на съда – План 2. В съответствие с управленската 

програма на съда и основните приоритети, насочени към изграждане на 

ефективна администрация, способна да повиши  доверието в работата на съда, е  

разработена Концепция за подобряване  на административното обслужване на 

принципа „едно гише”.  

След проведените мониторингови дейности по всички направления на 

административно-организационната дейност, през 2010г. е разработена и 

Програма за управление на качеството - част от  цялостната политика и стратегия 

за развитие на съда.  

В АС-Ямбол са утвърдени и действат следните вътрешни правила и 

документи, свързани с организацията и управлението на административната 

дейност на съда: 

- Правила за случайното разпределение на делата; 

- Харта на клиента; 

- Правила  по ЗОДОИ; 

- Правила за публикуване на съдебните актове; 

- Вътрешни правила за стажанти; 

- Стратегия за продължаващо обучение и повишаване професионалната 

квалификация на съдебната администрация; 

- Концепция за подобряване на административното обслужване на 

принципа на едно гише; 

- Комуникационна стратегия; 

- Правилник  за  вътрешния трудов ред; 

- Правила за видеонаблюдение; 

- Правила за контрол по събиране на държавните такси, глоби и суми по 

изпълнителни листове; 

- Правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол в 

Адм.съд Ямбол; 

- Вътрешни правила за условията, реда и документооборота при 

определяне и изплащане средства; 

- Правила за организацията и дейността на комисията по професионална 

етика; 

- Правила за изпращане на призовки и съобщения по електронен път и 

др. 
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Деловодителите в служба „Съдебно деловодство” са разпределени със 

Заповед № РД-12-13/26.01.2012г. на Председателя, с която са определени 

съдебните състави, съдебните секретари и деловодителите, като двама от 

деловодителите обслуждат двата касационни състави. 

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

функциониращата „Съдебна административна система” (САС). Информационната 

система функционира много добре. Базата данни в същата се поддържа и 

попълва от всеки деловодител на състава, съобразно утвърдените длъжностни 

характеристики. 

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 и подпечатани,  водят се на 

електронен носител и в края на шестмесечието се разпечатват, номерират, 

прошнуроват и подписват от съдебния администратор. 

-Описна книга на административните първоинстанционни (2 тома) и 

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

номерирани и подпечатани, подписани от съдебния администратор. Водят се 

съобразно изискванията, точно и пълно, проверяват се на тримесечие; 

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

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

Същите се водят четливо, номерирани и прошнуровани са. Установено бе, че 

датата и номера на акта се посочват в графа „Прокурор”, а в графа „№ и дата на 

обявяване на съдебния акт” се вписва диспозитива на решението. В случаите, 

когато делото е отложено, резултатът се описва от секретар-протоколиста.  

-Книга за закрити заседания: - за 2011г. (2 том за първоинстанционни и 

касационни дела) и 2012 г. (1 том). Книгите са номерирани, прошнуровани и 

подпечатани. Проверяват се от Зам.председателя на съда, за което се изготвят 

доклади до Административния ръководител. 

-Книга за връчени книжа и призовки (външни призовки), за периода от 

2010г. – до 2012г. (1 том). Книгата е номерирана и подпечатана, но нечетливо 

попълвана на места; 

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – няма 

постъпили заявления; 

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

„Регистратура” на електронен носител и се правят разпечатки на шестмесечие.  

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

„Регистратура”. На шестмесечие се правят разпечатки от същия, съгласно 

заповед № 13/04.02.2008г. Дневникът е прошнурован, подпечатан и подписан от 

съдебния администратор; 

-Книга по чл. 251 АПК за периода 2008г.-2012г.  Книгата е  прошнурована, 

номерирана и подпечатана, води се от г-жа Катя Иванова - Завеждащ служба 

„Съдебно деловодство”; 
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        -Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 от ГПК – води се от 

Завеждащ служба „Съдебно деловодство” и се проверява на тримесечие от 

Зам.председателя на съда. 

 Председателят на съда е определил съдебния администратор за лице, 

отговарящо за регистъра за използване на услуги чрез отдалечен достъп през 

Интернет до данните в Кадастър и Имотен регистър на АП към МП. 

Със заповед № 90/25.09.2007г. на Председателя е наредено ежемесечно, до 

30 число, завеждащ служба „Деловодство” да докладва на Председателя за 

ненасрочените и оставени без движение дела, като в справката се сочат името на 

съдията докладчик и датата на последната резолюция. 

Председателят на съда е определил съдебен служител – експерт „Връзки с 

обществеността”, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на 

информацията. Със заповед № 65/17.07.2007г. на Председателя на съда, е 

възложено на завеждащ служба „Съдебно деловодство” да изпълнява функциите 

„Завеждащ регистратура за класифицирана информация”, като при отсъствието 

на титуляра е определен друг служител – завеждащ служба „Съдебни секретари”. 

Обособена е регистратура за класифицирана информация, оборудвана съобразно 

изискванията на ЗЗКИ.  

Със заповед № 91/25.09.2007г. на Председателя на АС-Ямбол е наредено 

всяко тримесечие завеждащия служба „Деловодство” да изготвя и да му 

предоставя справка досежно наличността на делата в Съдебното деловодство. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта от Регистъра на 

съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК. – решение по адм. дело №54/2011г., 

(обявено за решаване на 23.03.2011г., съдебният акт е постановен на  23.03.2011г. 

и е обявен на същата дата в Книгата за открити заседания),  решение по адм. дело 

№ 431/2011г., (обявено за решаване на 03.11.2011г., съдебният акт е постановен 

на 07.11.2011г., обявен на същата дата в книгата за открити заседания), решение 

по адм.дело № 263/2011г., (обявено за решаване на 11.07.2011г., съдебният акт е 

постановен на  12.07.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 432/2011г., (обявено за решаване на 04.11.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  11.11.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 58/2011г., (обявено за решаване на 05.04.2011г., съдебният акт е 

постановен на  11.04.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 476/2011г., (обявено за решаване на 07.12.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  12.12.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 463/2011г., (обявено за решаване на 14.11.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  17.11.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 361/2011г., (обявено за решаване на 16.09.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  19.09.11.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по 

адм. дело № 15/2012г., (обявено за решаване на 03.02.2012г. – прекратено с 

протоколно определение, съдебният акт обявен в книгата на същата дата), 

решение по адм. дело № 433/2011г., (обявено за решаване на 04.11.2011г., 

съдебният акт  е постановен на  11.03.2012г., обявен в книгата на същата дата). 
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Проверката не установи пропуски и несъответствия между датата на акта, 

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

в Регистъра на съдебните решения.  

В регистъра се подредени по месеци диспозитивите на постановените 

съдебни актове, съобразно изискването по чл. 62, ал.4 от ПАРОАВАС. 

Констатирано бе при проверката на деловодните книги - описната книга, 

книгата за открити заседания и регистъра на съдебните решения и всички 

останали деловодни книги, че същите се проверяват на тримесечие от Зам. 

председателя на съда, съобразно Заповед № 20-11.02.2008г. на Председателя на 

съда. За резултатите от извършените проверки се изготвят доклади до 

Председателя на съда. 

Прави много добро впечатление, че деловодните книги и регистри се водят 

прецизно, с констатираните по-горе пропуски, по изключение. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
            АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 

Разпределението на делата в АдС-Ямбол се извършва ежедневно от 

ръководител служба „Регистратура” или в негово отсъствие от друг съдебен 

деловодител, изрично определен със Заповед № РД-12-18/10.02.2011г. на 

Председателя на съда. Изключение са делата по  чл.121, ал.4 ДОПК, чл.75, ал.2 

ДОПК и чл.250 АПК, които при постъпването им се входират незабавно, 

разпределят се на съответния съдия-докладчик и веднага се докладват на 

Председателя, за образуване.  

Книжата, по които се образуват дела, постъпили в съда до 15.00 ч. се 

регистрират, сканират, поставя се вх. №, печат за образуване на делото и се 

извършва случайното разпределение, от завеждащия служба „Деловодство”, 

който изпълнява и функциите на деловодител в „Регистратура”. След 

разпределението, което се извършва по вх. номер, преписката, заедно с 

протокола за случайния избор, се докладва на Председателя на съда или на 

Зам.председателя (упълномощен с изрична заповед), който утвърждава 

разпределението, като поставя печат с името на съдията-докладчик, дата и 

подпис, като вписва в печата за образуване на делото дата и подпис. 

Впоследствие, преписката се връща отново на завеждащия служба 

„Деловодство”, който образува делото чрез САС „Съдебно деловодство”, вписва 

генерирания номер на делото от деловодната програма, както и информацията за 

делото в описната книга. Същият ден образуваното дело се предава на 

съответния деловодител, който го докладва на съдията-докладчик. 

Извършеното разпределение се отразява в протокол само за конкретното 

дело, съдържащ данни за  вида на делото, начинът, по който се извършва изборът 

на  съдия – докладчик,  име на определения докладчик, състав; евентуална 
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замяна на първоначално определения докладчик и причините за това; дата и  час 

на електронното разпределение. 

В програмата “Law Choice”, съгласно Заповед №РД-12-179 от 17.10.2011г. 

на Председателя на съда, е добавена нова опция -  нов вид дела -  

„Административни дела по ИК”, с оглед равномерното разпределение на делата 

по Изборния кодекс. Данните се архивират един път седмично, в края на 

седмицата. Със Заповед №РД-12-134 от 06.08.2009г. на Председателя на съда, в 

края на всеки работен ден, протоколите от разпределението на делата се 

публикуват в електронна папка и са на разположение за запознаване от съдиите и 

служителите. 

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

всички съдии, на Председателя на съда за 2011г. по 100 % за касационни дела и 

за първоинстанционните административни дела, за 2012г. по 100 % на всички 

съдии за първоинстанционните и за касационните дела. На основание Заповед 

РД-12-194 от 07.11.2011г. съдия Хр. Христов е изключен от системата за 

електронно разпределение на административните дела, поради разпределени 

изборни дела с висока правна и фактическа сложност. Съгласно Заповед № РД-

12-109 от 29.06.2012г. е уреден редът за разпределение на образуваните съдебни 

дела през периода на съдебната ваканция. 

Административният ръководител на съда – съдия Диана Петкова, съобразно 

Заповед №РД-12-11/21.01.2012г., участва на 50% натовареност по отношение на 

първоинстанционните и касационните дела, с оглед правомощията й по 

осъществяване на общо организационно и административно ръководство. 

Със заповед № РД-12-274/29.12.2010г. са утвърдени Вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата, които регламентират реда за извършването 

му и задължението към кориците на делата да се прилагат протоколи, 

съдържащи, вид на делото, дата, час, входящ №, № на делото, избрания съдия-

докладчик, подпис на разпределящ. 

Проверката установи, че всички дела са разпределени чрез програмата „Law 

Choice”, предоставена от Висшия съдебен съвет.  

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 слабости при 

разпределение на делата на случаен принцип.  
 
2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
През 2010г. в АдС – Ямбол са постъпили общо 617 бр. дела (316 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 88 бр. частни адм. дела и 213 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 80 бр. дела (53 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 27 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 697 бр. адм. дела. От тях  свършени през 2010г. са 609 бр. дела 

(305 бр. първоинстанционни адм. дела, 90 бр. частни адм. дела и 214 бр. 

касационни дела).  
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През 2011г. в АдС - Ямбол са постъпили общо 736 бр. дела, (477 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 38 бр. частни адм. дела и 221 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 88 бр. дела (62 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 26 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 824 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2011г. са 746 бр. дела 

(504 бр. първоинстанционни адм. дела, 42 бр. частни адм. дела и 200 бр. 

касационни дела).  

За периода 01.01.2012г. – 30.09.2012г. в АдС – Ямбол са постъпили общо 

463 бр. дела, (192 бр. първоинстанционни адм. дела, 36 бр. частни адм. дела и 

235 бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 78 бр. дела 

(31 бр. първоинстанционни адм. дела и 47 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 541 бр.  адм. дела. От тях  свършени са 451 бр. дела (170 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 36 бр. частни адм. дела и 245 бр. касационни 

дела).  

Като  материя  от първоинстанционните дела преобладават делата по  

следните закони:  Най-голям е относителния дял на делата по ДОПК и по -

конкретно обжалване на Актовете за установяване на публични държавни 

вземания  на ДФЗ-РА, жалби  срещу актове по ЗУТ, като за 2011г. - жалби срещу  

заповеди за събаряне на незаконни  строежи, отказ от издаване на  строителни 

разрешения, както и  такива, които касаят правата на гражданите по КСО и ЗСП, 

АПК, ЗМСМА. 

През 2011 г. са насрочени в открито съдебно заседание следните дела по 

състави: 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

състав насрочени дела в ОСЗ отложени дела 

І-ви с-в Д. Петкова 116 45 

ІІ-ри с-в В. Драганов 115 51 

ІІІ-ти с-в В. Стоянова 21 6 

ІV-ти с-в Ст. Вълчев 73 11 

V-ти с-в Д. Стаматова 92 28 

VІ-ти с-в Хр. Христов 67 18 

VІІ-ми с-в В. Бянова 94 32 

ОБЩО 578 191 

 

КАНД 

І-ви касац. състав насрочени дела в ОСЗ отложени дела 

Д. Петкова – председател  37 1 

Хр. Христов – член  34 1 

В. Стоянова – член  10  

Ст.Вълчев – член  26  

ІІ-ри касац. състав насрочени дела в ОСЗ отложени дела 
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Д.Стаматова – председател 32 1 

В. Драганов – член  33 2 

В.Бянова – член  35 3 

Ст.Вълчев – член  6  

ОБЩО 213 8 

 

                                          Общо брой дела, по състави:  

 

съдия Адм. дела Касац. дела Частни адм.д. ОБЩО 

решен

и 

прекр. решен

и 

прекр. решен

и 

прекр. 

Д. Петкова 63 19 32 2 10 2 128 

Д. Стаматова 65 14 32 - 6 - 117 

В. Драганов 56 24 28 1 3 1 113 

Хр. Христов 54 31 31 - 5 2 123 

В. Стоянова 11 9 7 - 2 1 30 

В. Бянова 56 22 32 1 2 3 116 

Ст. Вълчев 57 23 32 2 4 1 119 

ОБЩО 362 142 194 6 32 10 746 

 
 
Натовареността по щат и действителна натовареност в Административен 

съд – Ямбол за 2011г. е както следва: 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 9.81; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 8.88; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 10.70; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 9.69. 
 

 

НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

Съдия  Ваня Стоянова Иванова -  о.с.з. 19.10.2012 г.,  насрочeно 1 дело: 

  Адм. дело № 237/2012 г. е образувано на 24.09.2012г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган, жалба срещу решение  от 04.09.2012 г. 

на директора на РД „Социално подпомагане”, гр. Ямбол, с което жалбата на 

оспорващия срещу заповед от 03.08.2012 г. на директора на дирекция „СП” 

Ямбол с отказ за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, е 

отхвърлена. Към писмото на административния орган е приложено и копие от 

административната преписка по издаване на оспореното решение. Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С определение от з.з. на 26.09.2012 г. 

съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 19.10.2012 г., конституира 

страните, указал им е доказателствената тежест. Във връзка с направеното в 

жалбата искане за назначаване на служебен защитник са дадени указания на 
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жалбоподателя да представи доказателства за доходите, имущественото 

състояние, семейното положение и всички други обстоятелства, от значение за 

доказване на твърденията за липса на средства, като е предупреден, че при 

неизпълнение на указанията, искането му няма да бъде уважено. След 

изпълнение на указанията, с молба от 04.10.2012 г. съдът с определение от з.з. на 

05.10.2012 г. е уважил молбата за предоставяне на правна помощ  в 

производството по реда на чл.25, ал.1 от ЗПП и е изпратил искане до Адвокатска 

колегия – Ямбол за определяне на адвокат за осъществяване на процесуалното 

представителство по административното  дело. Уведомителното писмо от АК – 

Ямбол  е постъпило в съда на 17.10.2012г. 

 

Съдия  Димитринка Стаматова -  о.с.з. 22.10.2012 г.,  насрочeни 2 дела: 

Адм. дело № 218/2012 г. е образувано на 28.08.2012г. по постъпило  на 

същата дата адм. дело № 1754/2012 г., изпратено  по подсъдност от АдС – 

Бургас. Производството е по жалба против изричен отказ на началника на сектор 

„Пътна полиция” при ОД на МВР – Ямбол за спиране от движение на МПС за 

срок от три месеца.  Делото е разпределено в деня на образуването му. С 

разпореждане от з.з. на 03.09.2012 г. жалбата е оставена без движение с указания 

за представяне в срок на документ за платената дължима д.т.  След отстраняване 

на нередовността на 19.09.2012 г., с определение от з.з. на 20.09.2012 г. съдът е 

насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 22.10.2012 г., конституирал е страните, 

разпоредил е изпращане на препис от жалбата на ответника с указание за писмен 

отговор и представяне на доказателства, указал е на страните, че могат да 

сключат споразумение, да използват медиация и че ако претендират разноски, 

следва да представят списък за тях.  

Адм. дело № 241/2012 г. е образувано на 29.09.2012 г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган, жалба против две заповеди от 

31.08.2012 г. на началника на РДНСК – Югоизточен район, с които е наредено 

премахване на незаконни строежи, находящи се в с. Бояджик.  Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С определение от з.з. на 02.10.2012 г. 

съдът е констатирал, че предмет на обжалване са два самостоятелни 

индивидуални административни акта, които макар и издадени от едни и същ 

административен орган, касаят премахване на различни строежи, поради което е 

разделил производствата по жалбата и по настоящото административно дело 

продължава разглеждането по една от двете заповеди, тази – за премахване на 

незаконен строеж „кантар с рампа”. По жалбата срещу втората заповед е 

образувано друго административно дело. С разпореждане от з.з. на 02.10.2012 г. 

жалбата е оставена без движение, като нередовна, с указания да се представи в 

срок документ за платена дължима д.т. След изпълнение, с молба от 04.10.2012 

г.,  с определение   от з.з.  на 05.10.2012 г. съдът е конституирал страните, 

наредил е изпращане на препис от жалбата на ответната страна, с уведомление за 

възможностите за писмен отговор и представяне на доказателства, указал е на 

страните доказателствената тежест, възможността за сключване на 

споразумение, за използват медиация и за представят на списък за разноските. 
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По направеното в жалбата искане за назначаване на съдебно-техническа 

експертиза, съдът е обявил, че ще се произнесе в о.с.з. на 22.10.2012 г. 

   

Съдия  Стоян Вълчев -  о.с.з. 24.10.2012 г.,  насрочeни 2 дела: 

Адм. дело № 232/2012 г. е образувано на 19.09.2012 г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган, жалба срещу заповед от 28.08.2012 г. 

на командира на военно формирование в с. Безмер, област Ямбол, с която 

жалбоподателят е привлечен към имуществена отговорност за липсващи 

отбранителни продукти и е задължен да внесе сумата от 18 821,23 лева.  Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С  определение от з.з. на 21.09.2012 г. 

съдът делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 10.10.2012 г., конституирани 

са страните, изпратен е препис от жалбата на административния орган и на 

основание чл.163, ал.2 АПК му е дадена възможност за писмен отговор и 

доказателствени искания, указани са страните доказателствената тежест и кои 

твърдения подлежат на доказване, задължен е административният орган в 

седемдневен срок да представи административната преписка по издаване на 

оспорваната заповед в цялост, както и други определени доказателства, допуснат 

е до разпит поискания от жалбоподателя свидетел при призоваване, указано е 

задължението за представяне на списък за разноските и възможността за 

ползване на медиация. С ръкописно разпореждане от з.з. върху молбата на 

жалбоподателя от 24.09.2012 г. съдът е наредил да се изиска справка от ОВП – 

Сливен за предмета и резултата от пр. № В-479/2012 г. По молба от  28.09.2012 г. 

на пълномощника на жалбоподателя  за отлагане на насроченото за 10.10.2012 г. 

с.з., съдът с ръкописно разпореждане от същата дата е пренасрочил с.з. за 

24.10.2012 г.  На 09.10.2012 г. е постъпила окомплектованата админстративна 

преписка и останалите изискани от административния орган писмени 

доказателства.  

Адм. дело № 249/2012 г. е образувано на 08.10.2012г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган,  жалба против решение  от 18.09.2012 

г. на директора на РУ ”СО” – гр. Ямбол, с което е оставена без уважение жалбата 

срещу разпореждане от 21.06.2012 г. на началник отдел „Пенсии” при РУ „СО” – 

Ямбол, с отказ да бъде изменена лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Производството е по чл.118 КСО, вр. чл.157 АПК. Приложено е копие от 

административната преписка. Делото е разпределено в дена на образуването му. 

С  определение от з.з. на 09.10.2012 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в 

о.с.з. на 24.10.2012 г., конституирал е страните, наредил е изпращане на препис 

от жалбата на административния орган и  на основание чл.163, ал.2 АПК му е дал 

възможност за писмен отговор и доказателствени искания, указал е на страните 

доказателствената тежест и кои твърдения подлежат на доказване, приети са и 

приложените по опис доказателства, представени с жалбата и с придружително 

писмо на административния орган, указана е възможността за медиация и 

задължението да се представи списък за разноските.   
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Съдия  Диана Петкова – о.с.з. 25.10.2012 г., насрочено 1 дело: 

Адм. дело № 198/2012 г.,  образувано на 06.08.2012 г., по постъпила на 

30.07.2012 г. в съда  жалба против заповед, изведена на 18.07.2012 г. на ВНД 

директор на ОД на  МВР – Ямбол, относно налагане на дисциплинарно 

наказание „уволнение” и прекратяване на служебното првоотношение на 

държавен служител в МВР. С ръкописна резолюция от 31.07.2012 г. върху 

жалбата административният орган е задължен да представи по делото цялата 

административна преписка по издаване на оспорваната заповед, изпълнено с 

писмо от 03.08.2012 г. Делото е разпределено в деня на образуването му – 

06.08.2012 г.. С определение от з.з. на 08.08.2012 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 18.09.2012 г., конституирал е страните, указал е на 

ответната страна, че в 14-дневен срок от получаване на препис от жалбата може 

да представи писмен договор и да посочи доказателства, разяснена е 

доказателствената тежест и подлежащите на доказване твърдения, изискано е  

кадровото досие на жалбоподателя, приети са представените под опис писмени 

доказателства от ОД на МВР – Ямбол.  В о.с.з. на 18.09.2012 г. съдът е докладвал 

молба от жалбоподателя, с искане за отлагане на делото, поради внезапно 

заболяване. Прието е, че представената медицинска бележка не е от категорията 

документи, удостоверяващи обективна невъзможост за лицето  да се яви лично в 

с.з. и е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмени доказателства, 

жалбоподателят е задължен да конкретизира оплакванията и възраженията си по 

жалбата и за изясняване на делото от фактическа страна, същото е отложено за 

16.10.2012 г.  На 24.09.2012 г. жалбоподателят е депозирал молба с 

конкретизирани доказателствени искания. С определение от з.з. на 26.09.2012 г. е 

оставено без уважение искането за събиране на писмени доказателства, тъй като 

за същите обстоятелства вече са представени такива с административните 

преписки, с изключение на искането за допускане на устни доказателства. 

Указано е на жалбоподателя да посочи трите имена на свидетелите, изпълнено с 

молба от 10.10.2012 г., в която са конкретизирани и обстоятелствата, подлежащи 

на установяване. В о.с.з. на 16.10.2012 г. съдът е дал ход на делото и след 

изслушване на становищата на страните по доказателствените искания и с оглед 

необходимостта от едновременен разпит на свидетелите, делото е отложено за 

25.10.2012 г.    

 

      Съдия  Ваня Бянова – Нейкова – о.с.з. 05.11.2012 г., насрочено 1 дело: 

Адм. дело № 209/2012 г., e образувано на 13.08.2012 г., по постъпила същия 

ден в съда,  чрез административния орган, жалба против заповед от 25.07.2012 г. 

на Директора на областна дирекция  по безопасност на храните, гр. Ямбол, с 

която е разпоредено изтегляне на всички налични в страната партиди от 

хранителни добавки  „Цитрогард” и „Цитросепт”, уведомяване на потребителите, 

закупили цитираните продукти и информиране на компетентния орган за 

резултатите от предприетите действия. С жалбата е направено искане за спиране 

изпълнението на заповедта.  Делото е разпределено в деня на образуването му. С 

разпореждане от з.з. на 14.08.2012 г. жалбата е оставена без движение, с указания 
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до жалбоподателя да внесе в срок дължимата д.т. и представи  документ за това. 

Със същото разпореждане, на основание чл.152, ал.4 АПК, от административния 

орган са изискани заверени преписи от обжалваната заповед и цялата 

административна преписка по нейното издаване. След изпълнение на указанията, 

с определение № 361 от з.з. на 17.08.2012 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 17.09.2012 г., конституирани са страните в 

производството, приета е и приложена заповед от 25.07.2012 г. на Директора на 

областна дирекция по безопасност на храните – Ямбол и заповед от 27.07.2012 г. 

на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, 

указана е на страните доказателствената тежест, изискани са от 

административния орган и други писмени доказателства. С определение № 362 

от з.з. на 17.08.2012 г., в производството по чл. 166, ал. 4 АПК, вр. чл. 51, ал. 4 от 

Закона за храните, съдът е отхвърлил като неоснователно искането за спиране 

изпълнението на оспорваната заповед. В о.с.з. на 17.09.2012 г. е даден ход на 

делото, докладвана е жалбата, изслушани са становища и доказателствени 

искания на страните, приети са и приложени конкретни индивидуализирани 

писмени доказателства, дадени са указания и възможност на страните да 

представят и други доказателства, за събирането на които делото е отложено за 

15.10.2012 г., когато отново е даден ход на делото, докладвани са постъпили 

между заседанията молби и доказателства и е върнат описа и писмените 

доказателства към него на административния орган, с указание да бъдат 

заверени. Следващото с.з. е насрочено за 05.11.2012 г. 

 

Съдия Ваня Бянова – Нейкова – о.с.з. 19.11.2012 г., насрочено 1 дело: 

      Адм. дело № 199/2012 г. - производство по реда на чл.203 и сл. АПК, вр. чл.1, 

ал.1 ЗОДОВ, е образувано на 07.08.2012 г., по постъпила в съда на същата дата 

искова молба от юридическо лице, срещу Министерство на здравеопазването, с 

искане ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за причинени 

имуществени вреди в размер на 890 202 лева, за периода от 01.10.2011 г. до 

30.05.2012 г., причинени от отменен частично като незаконосъобразен 

административен акт – Наредба  №2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на 

медицински стандарт по „Кардиология”, издадена от Министъра на 

здравеопазването. С определение от з.з. на 09.08.2012 г. съдът е насрочил делото 

за разглеждане в о.с.з. на 17.09.2012 г., конституирал е страните, включително 

Окръжна прокуратура – Ямбол, на основание чл.10, ал.1 ЗОДОВ, приети и 

приложени са писмените доказателства по опис в исковата молба, допуснато е 

назначаване на съдебно-икономическа експертиза, като е посочена и задачата. С 

определение от з.з. на 10.09.2012 г. е назначено вещото лице. В о.с.з. на 

17.09.2012 г. съдът е дал ход на делото и докладвал исковата молба, изслушал е 

становища и доказателствени искания, отхвърлено е искането за спиране на 

производството по настоящото дело, с оглед висящо друго дело пред АССГ, тъй 

като производството по отмяна на административния акт е приключило с влязъл 

в сила съдебен акт. В същото с.з. е уточнена и допълнена задачата на вещото 

лице по допуснатата експертиза и делото е отложено с насрочване за 15.10.2012 



 19 

г. В това заседание съдът е дал ход на делото, докладвал е постъпилите между 

с.з. писмени доказателства и молби, отхвърлено е искането на ответника за 

конституиране на НЗОК като трето лице – помагач на ответника, приети са   

докладваните писмени доказателства, прието е  заключението на вещото лице по 

първа част от поставените задачи и за приемане на експертизата във втората й 

част,  делото е отложено за 19.11.2012 г. 

 

НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Проверени бяха всички касационни дела, насрочени в открито съдебно 

заседание: 

на 24.10.2012г. – 1 бр.: КАНХД  89/2012г., съдия докладчик – Ваня Иванова; 

на 25.10.2012г.- 4 бр.: КАНХД  218/2012г., съдия докладчик – Ваня Иванова; 

                                 КАНХД  213/2012г., съдия докладчик – Христо Христов; 

                                 КАНХД  215/2012г., съдия докладчик – Христо Христов; 

                                 КАНХД  235/2012г., съдия докладчик – Христо Христов; 

 

на 01.11.2012г.- 1 бр.: КАНХД  220/2012г., съдия докладчик – Вълко Драганов; 

на 22.11.2012г.- 2 бр.: КАНХД  224/2012г., съдия докладчик – Ваня Иванова; 

              КАНХД  223/2012г., съдия докладчик – Христо Христов. 

 

 

Проверката на насрочените касационни дела показва, че същите са 

образувани и разпределени в деня на постъпване на книжата в съда. 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 адм. дело № 

218/2012г. не се съдържа акт за насрочване, а върху съпроводителното писмо от 

РС-Ямбол, с което е изпратена касационната жалба по НАХД № 735/2012г. е 

положен печат от 20.09.2012г. ”Насрочвам 25.10.2012г.” Призовките за страните 

са изпратени своевременно и отрязъци от тях се съдържат по делото.  

Проверката констатира, че и останалите касационни дела също се насрочени 

в открито съдебно заседание, с печат, положен от съдията-докладчик, с дата и 

подпис. 

КАНХД  № 89/2012г., първоначално, с печат от 11.04.2012г. е насрочено за 

26.04.2012г. Впоследствие, върху протокола за случаен избор се съдържа 

ръкописна резолюция на съдията-докладчик от 17.04.2012г. „Поради адресна 

регистрация на касатора извън границите на РБ отсрочвам за 24.10.2012г. 

Резервни дати 22.11.2012г. и 12.12.2012г. да се изготви съдебна поръчка за 

призоваване на касатора.” С писмо до Министерство на правосъдието от 

18.04.2012г. е изпратена съдебна поръчка за Република Гърция. На 31.05.2012г. 

по делото е постъпило писмо от МП, с което се уведомява съда, че съдебната 

поръчка е изпратена на 19.05.2012г. Съдът е определил и две резервни дати, 
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освен 24.10.2012г., за когато е насрочено откритото съдебно заседание -  

22.11.2012г. и 13.12.2012г. Съдебната поръчка е изпълнена, по делото се съдържа 

разписка за връчване на призовка от 25.07.2012г. на лицето Г.Т. в гр. Атина. С 

разпореждане от 03.10.2012г. съдията-докладчик е наредил за насроченото о.с.з. 

да се осигури преводач от гръцки език, по молба на касатора, подадена същия 

ден. Видно от приложения списък на призованите лица, преводачът е уведомен 

по телефона. 

Проверените касационни дела са насрочени в първо о.с.з. без нарочен 

съдебен акт, с печат. Спазва се изискването по чл. 157, ал. 1 АПК. 

На страните са изпратени призовки и по делата се съдържат и върнати 

отрязъци, удостоверяващи, че страните са уведомени своевременно за 

съответното насрочено открито съдебно заседание.  

 

 
                                   НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  

    

                                   
Проверени са  ненасрочените към 17.10.2012 г. административни дела – 

общо 3 броя. Делата се образуват в деня на постъпване на молбата/жалбата, 
разпределят се на същата дата и се докладват на съдията-докладчик. 
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. Към всяко дело се прилага 
извлечение от протокола за проведения избор на съдия-докладчик, съдържащ 
данни, касаещи само конкретното дело. Върху това извлечение се полага печат с 
името на съдията – докладчик, съдържащ подписа на председателя на съда. 

 
Адм. дело  № 244/2012 г., образувано на 03.10.2012 г., на доклад на съдия 

Вълко Драганов. Производството е образувано по постъпила чрез 
административния орган жалба от физическо лице. С разпореждане от з.з. на 
04.10.2012 г. жалбата е оставена без движение с изчерпателни указания за 
отстраняване на констатираните нередовности: посочване и индивидуализиране 
на оспорвания административен акт, указване в какво се състои 
незаконосъобразността му, какви СА исканията до съда и внасяне на дължима 
д.т. Съобщението, с указанията, е връчено на жалбоподателя на 05.10.2012 г. С 
определение от з.з. на 18.10.2012 г., съдът е оставил нередовната и непоправена в 
срок жалба без разглеждане и е прекратил производството по делото.  

Адм. дело № 247/2012 г., на доклад на съдия Вълко Драганов, образувано 
на 05.10.2012 г. и разпределено на същата дата. Производството е образувано по 
изпратено по подсъдност от Административен съд – Бургас адм.д. № 2040/2012 г. 
Обжалван е отказът на началника на РО „НСК” – Ямбол при РДНСК 
Югоизточен район, да предостави преписката по издаване на разрешение за 
строеж на главния архитект на община Ямбол от 16.07.2012 г.  С разпореждане 
от з.з. на 08.10.2012 г. жалбата е оставена без движение като нередовна, с 
указания в срок да бъде представен документ за платена дължима д.т. и да бъде 
подписана жалбата от един от жалбоподателите. С молба от 12.10.2012 г. по 
делото е приложен документ за платена д.т., а с молба от 15.10.2012 г. са 
представени оригинална жалба, подписана и от двамата жалбоподатели, както  и 
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писмени доказателства. В хода на проверката, с определение от з.з. на 18.10.2012 
г. делото е насрочено в о.с.з. на 07.11.2012 г. 

 Адм. дело № 250/2012 г., образувано на 11.10.2012 г., разпределено на 
същата дата на съдия Христо Христов. Производството е образувано по 
постъпила чрез административния орган  в съда жалба против заповед от 
02.10.2012 г. на кмета на община Елхово за изземване на общински недмижим 
имот – язовир. Насрочено е принудително изпълнение на имота на 03.10.2012 г.  
Жалбата е постъпила в съда ведно с копие от административната преписка по 
издаване на процесния акт. Направено е искане, на основание чл.166, ал.2 АПК,  
за спиране на изпълнението на оспорената заповед. Съдия Христов е бил в 
краткосрочен платен отпуск от 12.10.2012 г.  до 17.10.2012 г. С определение  № 
434 от з.з. на 18.10.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
13.11.2012 г., конституирани са страните, приети и приложени са писмените 
доказателства към жалбата и административната преписка, указана е 
доказателствената тежест. С определение № 435 от з.з. на 18.10.2012 г., в 
производството по чл.166 АПК, съдът е оставил без уважение искането  за 
спиране на предварителното изпълнение на оспорваната заповед на кмета на 
община Елхово. 
 

 

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-Ямбол няма производства, 

образувани преди 01.01.2011г. и неприключили към 31.08.2012г. 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

За периода на проверката е отсрочено съдебното заседание само по едно 

дело - Адм.дело № 106/2012 г. на съдия Д. Петкова. Поради служебна 

ангажираност на съдия-докладчика, съдебното заседание на 29.05.2012 г. е 

отсрочено за 14.06.2012 г. 

       
 

СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 
 

 

№ на дело Съдия-

докладчик 

Дата на 

образуване 

Правно 

осно 

вание 

Дата на 

спиране 

правно осн. 

За спиране 

28/2012 г. Ст.Вълчев 01.02.2012 г. Чл.104, ал.1 

ЗДСЛ 

02.02.2012 г. Чл.229,ал.1,т.4 

ГПК,вр.АПК 

138/2012 г. В. Стоянова 22.05.2012 г. иск 29.05.2012 г. Чл.229,ал.1,т.4 

ГПК,вр.АПК 

      

 
Административните дела, по които производството е спряно към 

10.10.2012г., видно от предоставената справка, са 2 броя:  
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Проверката им установи: 

Адм. дело № 28/2012г. е образувано на 01.02.2012г. по жалба срещу заповед 

на Директора на Областна дирекция „Земеделие”, гр. Ямбол, на доклад на съдия 

Стоян Вълчев. Делото е образувано след разделяне на производството с 

определение от 01.02.2012г., като съдът е указал искането в жалбата да бъде 

присъдено обезщетение за времето, когато оспорващата не е била на служба 

поради незаконосъобразното прекратяване на служебното правоотношение и 

искането в жалбата да бъде присъдено обезщетение за времето, през което 

същата е била временно отстранена от работа, да бъдат докладвани на 

Председателя на АС-Ямбол за разпределение. Производството по оспорване на 

законосоъобразността на заповедта на Директора на Областна дирекция 

„Земеделие”, гр. Ямбол, с която е наложено дисциплинарно наказание 

„уволнение”, е наредено да продължи по адм. дело № 28/2012г.  С определение 

от 02.02.2012г. 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 адм. дело № 

25/2012г. С определението е указано делото да се докладва след влизане в сила 

на съдебния акт по преюдициалния спор. По делото не се съдържат протокол за 

случаен избор на съдията-докладчик и разпечатки от деловодната програма на 

съда или друга информация, за движението на преюдициалното дело, от които да 

е видно, че не са отстранени пречките за възобновяване на спряното 

производство. Според чл. 106 ПАРОАВАС, проверки на ненасрочените дела се 

извършват ежемесечно и се докладват на председателя. 

Адм. дело № 138/2012 г. е образувано на 22.05.2012г., по искова молба 

срещу Регионална здравна инспекция – Ямбол за прекратяване на служебно 

правоотношение и заплащане на обезщетение по чл. 104, ал.1 вр. чл.121, ал.1, т.3 

ЗДС. По делото се съдържа протокол за случаен избор от 22.05.2012г. на съдия 

Ваня Стоянова. С определение в з.з. то 21.05.2012г. по друго адм. дело № 

133/2012г., съдия Нейкова е насрочила о.с.з. за 18.06.2012г., конституирала е 

страните в производството, дала е указания и е отделила за разглеждане в 

самостоятелно производство предявената от ф.л. искова молба за вреди през 

времето, през което същата е останала без работа. С определение в з.з. от 

29.05.2012г. съдия Стоянова е спряла производството по адм. дело № 138/2012г. 

до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 133/2012г. по описа 

на АС-Ямбол. Към кориците на делото не се съдържа информация (пр. - 

извлечения от деловодната програма по движението на преюдициалния спор). 
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ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 

За периода януари 2011 г. – декември 2011 г. 
№ на дело Съдия-

докладчик 

Дата на 

образув. 

дата на с.з. 

по съ 

щество 

Дата на 

опр. за 

отм. ход по 

същество 

Ново 

насроч- 

ване 

Пре

кра- 

тено 

решено 

№61/11 г. Драганов 22.03.11г

. 

25.05.11г. 07.06.2011г.  1  

№64/11 г. Драганов 22.03.11г

. 

25.05.11г. 08.06.2011г.  1  

№86/11 г. Драганов 18.04.11г

. 

29.06.11г. 04.07.2011г.  1  

№513/11 г. Стаматова 23.12.11г

. 

13.02.11г. 12.03.2011г.  1  

№15/11 г. Бянова 28.01.11г

. 

04.04.11г. 15.04.2011г. 02.05.11г.  04.05.11г 

№43/11 г. Стаматова 28.02.11г

. 

28.03.11г. 01.04.2011г. 21.04.11г.  16.05.11г 

№313/11 г. Стаматова  20.07.11г

. 

25.05.11г. 07.06.2011г.  1  

                                      

                                   За периода януари 2012г. – август 2012 г. 
№ на 

дело 

Съдия-

докладчик 

Дата на 

образув. 

дата на 

с.з. по съ 

щество 

Дата на 

опр. за 

отм. ход 

по 

същество 

Ново 

насроч- 

ване 

Прекра 

тено 

решено 

№29/12 г. Вълчев 01.02.12г 28.03.12г 04.04.12 г. 25.04.12г  26.04.12г 

№56/12 г. Стоянова 17.02.12г 23.03.12г 11.04.12 г.  11.04.12г  

№79/12 г. Стаматова  15.03.12г 02.0412г 18.04.12 г. 14.05.12г 

11.06.12г 

 26.06.12г 

№98/12 г. Стоянова 06.04.12г 18.05.12г 07.06.12 г. 22.06.12г  18.07.12г 

№135/12г

. 

Стоянова 21.05.12г 06.07.12г 12.07.12 г.  12.07.12г  

 

 За 2011 год. те са 7 бр., от които едно дело на доклад на съдия Бянова и по 

три дела на доклад на съдиите  Драганов и Стаматова.  

 Адм. дело № 313/2011 г. е изпратено във ВАС на 02.04.2012 г., по 

постъпила касационна жалба срещу постановеното от ЯАС решение № 

1/01.02.2012г. Останалите шест дела бяха проверени, като се констатира, че само 

две от тях отново са внесени в зала, с преценка за недоизясненост от фактическа 

страна и за представяне на допълнителни доказателства:  

  Адм. дело № 15/2011 г. е образувано на 28.01.2011г., с изричен акт на съда, 

оформен като печат, по жалба от 21.01.2011 г. на ЕТ „ДСН – Диана Недялкова” 

гр. Ямбол, получена в съда на 28.01.2011г., срещу решение от 06.01.2011 г. на 

Директора на РУСО-Ямбол, с което е оставена без уважение жалбата срещу 

разпореждане за внасяне на сума по ревизионен акт. По делото е приложена само 
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извадка от протокол за случайно разпределение от 28.01.2011 г., с дата, час и 

подпис на разпределящото лице, на доклад на съдия Ваня Бянова – VІІ-ми 

състав. С определение от з.з., № 49/04.02.2011 г., делото е насрочено в о.з. за  

07.03.2011 г., като е разпоредено да се призоват като страни жалбоподателят и 

административния орган, приети са и е указано прилагане по делото на писмени 

доказателства по опис, дадени са указания към страните. В о.с.з. на определената 

дата е докладвана жалбата, изразено е становище по нея, изискани са 

доказателства и делото е отложено за 04.04.2011 г. В това с.з. ЕТ е заличен и е 

конституирана вместо него като жалбоподател Д.С.Н. като физическо лице, 

приети са и са приложени доказателства, след което съдебното дирене е обявено 

за приключено. С определение № 169/15.04.2011 г., с преценката за неизясненост 

на делото от фактическа страна, при направени възражения за процесуални 

нарушения на АО, съдът е отменил определението, с което е даден ход на делото 

по същество, насрочено е с.з. на 02.05.2011 г., като е задължен АО да представи 

доказателства за връчването на ревизионния акт по някой от способите по чл. 

110, ал. 4 КСО. След изпълнение, в това с.з. е даден ход на делото по същество и 

с решение № 81/04.05.2011 г., жалбата е уважена. Като неоспорено, решението е 

влязло в сила на 26.05.2011 г., удостоверено с печат и подпис на съдията. По 

входирана на 21.06.2011 г. молба от пълномощника на жалбоподателката, на 

22.06.2011 г., е постановено разпореждане № 393, за издаване на изпълнителен 

лист за присъдените разноски в производството. Издаването на същия е отразено 

на акта – с нарочен печат с конкретни данни на ползващото лице, размер на 

сумите, дата и подпис на съдията, отразено е и получаването на изпълнителния 

лист от пълномощника, на 27.06.2011 г. Самото дело е проверено от деловодител 

и предадено на архивар на 08.08.2011 г., видно от положените печати и подписи 

на длъжностните лица. 

  Адм. дело № 43/2011 г. е образувано на 28.02.2011 г., по жалба от 

24.02.2011 г., получена в съда на 28.02.2011 г., на С.Д.С от гр. Ямбол, против 

заповед на Директора на Регионална здравна инспекция – Ямбол от 14.02.2011 г. 

за прекратяване на служебно правоотношение. С определение № 93/02.03.2011 г. 

съдът е конституирал страните по делото, указал е доказателствената тежест и 

необходимостта от представяне на конкретни доказателства и пр., като е 

насрочил делото в о.с.з. на 28.03.2011 г. В това заседание са приети 

доказателствата, изразени са становищата на страните, оставено е без уважение 

искане за назначаване на експертиза и е приключено съдебното дирене. С 

определение № 152/01.04.2011 г., съдът е отменил определението си от 

28.03.2011 г., с което е даден ход на делото по същество, възобновил е 

производството по делото, като е указал на жалбоподателя да конкретизира 

искането си за присъждане на обезщетение, а делото е насрочено в о.с.з. на 

21.04.2011 г. С решение № 75/16.05.2011 г. жалбата срещу оспорената заповед е 

отхвърлена, като съответно са отхвърлени и претенциите за обезщетение и 

присъждане на разноски. Видно от изричната отметка на съдията, решението е 

влязло в сила на 02.06.2011 г., предадено е в архив на 08.08.2011 г. 
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 По останалите четири дела са постановени определения за недопустимост 

на жалбите и производствата са прекратени. 

 Адм. дела № 61/2011г. и № 64/2011 г., и двете на доклад на съдия 

Драганов, са образувани на 19.03.2011 г. и на 22.03.2011 г., по жалби на ООД, със 

седалище в гр. Елхово и ЕООД, с адрес на управление в гр. София, против актове 

за установяване на задължения за такса битови отпадъци, по подадени 

декларации, обжалвани и потвърдени от кмета на община-Елхово с решения от 

15.02.2011 г. и 25.02.2011 г. С определения № 145/24.03.2011 г. и № 

150/30.03.2011 г. са конституирани страните, разпоредено е изпращането на 

препис от жалбите на ответния административен орган, разяснена е 

доказателствената тежест и правото на отговор, приети са доказателствата, 

съгласно направения опис към жалбата и съгласно писма от 18-ти и 19.03.2011 г. 

и делата са насрочени в о.с.з. 20.04.2011 г. На тази дата е даден ход, разпитвани 

са свидетели и е назначена СТЕ със задача, формулирана в жалбата, в писмения 

отговор на ответника и в отделна молба, определено е вещо лице и размер на 

депозит, като делата са отсрочени в о.с.з. за 25.05.2011 г.  Заключенията са 

изготвени и предоставени за запознаване в срок, на 17.05.2011 г., депозирани са в 

с.з. на посочената дата и приобщени към доказателствения материал, отказан е 

разпит на свидетел и съдебното дирене е обявено за приключено. С определения 

№ 93/07.06.2011 г. и № 94/08.06.2011 г., след преценката за недопустимост на 

жалбите (с оглед въведения еднакъв процесуален ред по ЗМДТ и изискването на 

чл. 107, ал. 4 ДОПК за оспорване на задължението по декларация пред 

Директора на териториалната дирекция, съответно пред ръководителя на звеното 

за местни приходи в съответната община съгласно чл. 4, ал. 5 ЗМДТ), 

определенията от 25.05.2011 г., с които е даден ход на делата по съществото им 

са отменени, жалбите са оставени без разглеждане и делата са изпратени като 

преписки на Началник отдел „МДТ” в община Елхово за произнасяне, а 

производствата по делата са прекратени. Определенията са влезли в сила на 

21.06.2011 г. 

 Адм. дело № 86/2011 г. е образувано на 18.04.2011 г., в изпълнение на 

определение № 5316/14.04.2011 г. по адм. дело № 3529/2011 г. на ВАС, с което е 

било отменено определение № 59/10.02.2011 г. на АС-Ямбол по адм. дело № 

12/2011 г. и делото е върнато на същия съд за продължаване на процесуалните 

действия и преценка доколко отказ за издаване на заповед по чл. 225, ал. 1 ЗУТ 

подлежи на съдебен контрол. С определение № 180/20.04.2011 г. съдия Драганов 

е насрочил делото в о.с.з. на 18.05.2011 г., конституирал е страните, дал им е 

указания, а видно от подробно изготвения протокол от заседанието на тази дата, 

са изразени становищата им, приети са доказателствата и по направеното 

възражение за недопустимост на жалбата, съдът е определил, че ще се произнесе 

с крайния си съдебен акт. Искането за разпит на свидетел е отклонено, но е 

допусната СТЕ, като делото е отсрочено за 29.06.2011 г., когато е и обявено за 

решаване, с отказ за допускане на тройна СТЕ. С определение от 04.07.2011 г., с 

мотивите, че отказът на Н-к РДНСК да издаде заповед за премахване на 

незаконен строеж не представлява индивидуален административен акт, който да 
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подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съдът е отменил 

определението от 29.06.2011 г. и е оставил без разглеждане жалбата на  кмета на 

община-Елхово, като е прекратил производството по делото. С определение № 

13126/17.10.2011 г. по адм. дело № 11573/2011 г., ВАС е оставил в сила съдебния 

акт. 

  Адм. дело № 513/2011 г. е образувано на 23.12.2011 г., по жалба от ООД, 

със седалище в гр. Ямбол, против решения на Общински съвет – Ямбол, за 

продажба на част от НИ – частна общинска собственост и откупуване на друга от 

физическо лице, с прихващане до размера на по-малката от тях. Делото е 

разпределено (подпис за разпределящ - Жана Добараджиева - деловодител), на 

доклад на съдия Стаматова. С разпореждане от 28.12.2011 г. (приложено на л. 36 

по делото), жалбата е оставена без движение  за внасяне на ДТ, изпълнено с 

молба от 12.01.2012 г. С определение № 6/13.01.2012 г. са конституирани 

страните по делото, включително и заинтересованата страна – Х.С.З,. указана е 

доказателствената тежест, правото на отговор, възможност за доброволно 

уреждане на спора, списък за разноските и  пр., като делото е насрочено в о.с.з. 

на 13.02.2012 г. На 25.01.2012 г. дружеството е подало искане за спиране 

предварителното изпълнение на оспорените решения, по което съдът се е 

произнесъл с определение№ 33/26.01.2012 г., оставяйки го без разглеждане и в 

тази част производството е прекратено. На обявената дата е даден ход на делото, 

докладвана е жалбата, приети са доказателствата, изразени са становищата на 

страните и без възражения съдебното дирене е обявено за приключено. В хода на 

делото по същество, с оглед  направено искане от пълномощника на 

заинтересованата страна за представяне на справка досежно датата на обявяване 

на оспорения Протокол и становище на пълномощника на  жалбоподателя за 

наличие на препис – извлечение, на което тази дата е отразена, съдът е 

възобновил съдебното дирене, приел е въпросното копие от оспореното решение 

на Общинския съвет и повторно е обявил делото за решаване. С определение № 

27/13.02.2012г., с извода за липса на засегнат правен интерес на жалбоподателя, 

определението за ход на делото по същество е отменено, жалбата е оставена без 

разглеждане, присъдени са разноски и е прекратено производството по делото. С 

определение № 9566/02.07.2012 г. по адм. дело № 6119/2012 г. ВАС е оставил в 

сила съдебния акт. 

 За проверявания период от 2012 год. с отменен ход по същество са 6 бр. 

дела, от които две дела на доклад на съдия Вълчев, три – на доклад на съдия 

Стоянова и едно – на доклад на съдия Стаматова.  

 Адм. дела № 79/2012 г. и № 98/2012 г. са изпратени за произнасяне по 

касационни жалби във ВАС, останалите 4 дела бяха проверени. От тях   само 

адм. дело № 29/2012 г. е внесено отново в зала с указания за представяне на 

допълнителни относими доказателства. Останалите три дела, с изводи за 

недопустимост на жалбите, са с отменени определения на дадения ход по 

същество и са прекратени. 

 Адм. дело № 191/2012 г. е образувано на 26. 07. 2012 г., по жалба на чужд 

гражданин, с продължително пребиваване в РБ, против отказ за издаване на 
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индивидуален акт – свидетелство за управление на МПС. Разпределено е с 

протокол за случаен избор, заедно с още 11 бр. дела, на доклад на съдия Вълчев. 

С разпореждане от 27.07.2012 г., жалбата е оставена без движение, с указания за 

внасяне на ДТ, представяне на преписи и задължение за индивидуализиране на 

ИАА, който се оспорва. С определение № 372/27.08.2012 г., делото е насрочено в 

о.с.з. за 26.09.2012 г., конституирани са страните, дадена е възможност за 

отговор и доказателства, отказано е предоставянето на правна помощ.  В с.з. 

делото е обявено за решаване. С определение о138/27.09.2012 г., определението 

за ход по същество е отменено и жалбата е оставена без разглеждане като 

недопустима, а производството по делото е прекратено, с присъждане на 

разноски. 

 Адм. дело № 135/2011 г. е образувано на 19.05.2012 г., разпределено в 

същия ден на доклад на съдия Стоянова. С определение № 223/22.05.2012 г. 

същото е насрочено в о.с.з. на 15.06.2012 г., като са конституирани страните, 

дадени са им указания, разяснена е доказателствената тежест и правото на 

отговор, приета е и приложена по делото административната преписка по 

издаването на оспорения акт. В с.з. на посочената дата съдът е докладвал 

жалбата на К.Н.У. от гр. Ямбол, срещу заповед на Директора на Дирекция 

„Социално подпомагане”-Ямбол, с отказ за предоставяне на социална помощ за 

инцидентно възникнала жизненоважна потребност, страните са изразили 

становища по нея и доказателствата, като производството е отложено за 

06.07.2012 г., за изискване на служебна справка за налично друго дело с 

идентичен предмет между същите страни. На тази дата съдебното дирене е 

обявено за приключено. С определение № 103/12.07.2012 г., след като е 

констатирал, че задължителният административен ред за оспорване – пред 

Директора на регионалната служба „СП” – Ямбол не е изчерпан, съдът е отменил 

определението за ход по същество, оставил е жалбата без разглеждане и е 

прекратил производството по делото, изпращайки го като преписка на 

компетентния орган, за разглеждане.  

-  Адм. дело № 29/2012 г. е образувано на 01.02.2012 г., след 

постановено решение на ВАС по адм. дело № 1420/2011 г., за отмяна на 

решение № 221/30.09.2011 г. по адм. дело 274/2011 г. на ЯАС, като 

постановено при неизяснена фактическа обстановка. В тази връзка, с 

определение № 42/01.02.2012 г., в хода на адм. дело № 25/2012 г., на 

доклад също на съдия Вълчев, е изготвен подробен доклад по спора, 

като е постановено разделяне на производството. По жалбата на В.Д.Д. 

от гр. Ямбол против заповедта с наложено дисциплинарно наказание  

„уволнение”, делото е продължило под № 25/2012г., а жалбата в частта 

й, с която е претендирано обезщетение по чл. 104, ал. 1 ЗДСл за 

времето, в което оспорващата не е била на служба, поради 

незаконосъобразното прекратяване на служебното й правоотношение, в 

размер на 8115.30 лв., както и в частта, с която е претендирано 

обезщетение по чл. 100, ал. 4 ЗДСЛ - за временното отстраняване от 

служба, е разпоредено да се докладват на Председателя на съда, за 
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окомплектоване и образуване на отделни производства. Адм. дело № 

29/2012 г. (процесното), след разпореждане от 02.02.2012 г. за оставяне 

без движение за отстраняване на нередовности, с отделно определение 

№ 66/10.02.2012 г. е насрочено в о.с.з. на 14.03.2012 г., конституирани 

са страните, дадени са им указания, приети са доказателства, описани 

конкретно и е указано уведомяването на ОП-Ямбол. В това заседание е 

отказано спиране на производството, приети са доказателства и делото е 

отсрочено за 28.03.2012 г., когато съдебното дирене е приключено. С 

определение № 157/04.04.2012 г., това определение е отменено и делото 

е насрочено за 25.04.2012 г., като на административния орган е указано, 

че не сочи доказателства за наличието на решение на дисциплинарния 

съвет, за образуването на дисциплинарното производство и за състава 

на дисциплинарния съвет. В това заседание делото е обявено за 

решаване. Съдебният акт – решение № 73, с което искът за обезщетение 

за времето на отстраняване от длъжност е бил отхвърлен, е постановен 

на 26.04.2012 г., влязло в сила на 29.05.2012 г. Третото от образуваните 

след разделянето дела - № 28/2012 г., за присъждане на обезщетение по 

чл. 104, ал. 1 ЗДСл, е спряно, с определение № 45/02.02.2012 г., като 

обусловено от изхода на адм. дело № 25/2012 г. с предмет 

законосъобразността на заповедта за уволнение.  

 Адм. дело № 56/2012 г., е образувано на 17.02.2012 г. по жалба на шест 

физически лица, против мълчаливи откази на Областен управител- Ямбол, 

посочени по пунктове. Разпределено е на доклад на съдия В. Стоянова. С 

определение № 80/17.02.2012 г., докладчикът по адм. дело № 56/2012 г. е 

постановил разделянето на делото на шест различни производства, като в 

настоящето дело остава искането по т. 1 от жалбата, с претенцията ответникът да 

обяви, със свой изричен акт, скица № 256/20.06.2006 г., издадена от община 

Болярово, за документ с невярно съдържание. Жалбите против мълчаливите 

откази по т.т. 2,3,4,5 и 6 е разпоредено да се окомплектоват и се докладват на 

Председателя за образуване на самостоятелни производства. Образуваните дела 

са с номера, предмет и развитие, както следва: 

- адм. дело № 58/2012г. срещу мълчалив отказ на ОУ да провери и 

установи кое длъжностно лице е издало скица № 265/20.06.2006г., кои 

длъжностни лица са изготвили писмото, с което тя е изпратена в 

Областната администрация, защо са я изпратили и кои длъжностни лица 

в общината са знаели за нея (съдията – докладчик Иванова е 

постановила прекратително определение № 48/11.04.2012г. след отмяна 

на хода по същество, по което предстои произнасяне на ВАС); 

- адм. дело № 59/2012г. – срещу мълчалив отказ на ОУ да предприеме 

необходимите действия всички виновни длъжностни лица да бъдат 

справедливо наказани, а издалият горепосочената скица да бъде 

уволнен. (съдията- докладчик Драганов е постановил прекратително 

определение от 05.03.2012г., оставено в сила с определение от 

06.04.2012г. по ахд № 4183/2012г. на ВАС); 
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- адм. дело № 60/2012г. – срещу мълчалив отказ на ОУ да състави Акт за 

поправка на АДС № 4053/1965г. и замени описанието на одържавения 

имот по графа 3, с конкретно посочено в жалбата съдържание (съдията 

докладчик Христов в з.з. е постановил прекратително определение № 

92/28.02.2012г., оставено в сила с определение от 28.05.2012г. по ахд № 

4100/2012г. на ВАС); 

- адм. дело № 61/2012г. – срещу мълчалив отказ на ОУ да впише акт за 

поправка на явна фактическа грешка, в АДС № 4053/30.03.1965г. /при 

неустановено наличие на такъв/. (съдията – докладчик Стаматова с 

протоколно определение от 02.04.2012г. е оставила без разглеждане 

жалбата, потвърдено с определение от 16.05.2012г. по адм. дело № 

5837/2012г. на ВАС); 

- адм. дело № 62/2012г.- съдията докладчик Вълчев е постановил решение 

от 04.04.2012г., с което жалбата е отхвърлена срещу мълчалив отказ на 

ОУ да приложи към АДС 4053/1965г. резолюция № 1570/19.06.1953г. по 

гр.дело № 2474/1953г. на Елховски районен съд, с което одържавеното 

място от 600 кв.м. е урегулирано като парцел. Предстои произнасяне на 

ВАС. 

С определение № 96/01.03.2012 г. адм. дело № 56 първоначално е насрочено 

за 23.03.2012г., конституирани са страните – шестте физически лица и Областния 

управител, дадени са им указания и в с.з е обявено за решаване.  С определение 

№ 47/11.04.2012 г., ходът по същество е отменен и като недопустима, жалбата е 

оставена без разглеждане и производството е прекратено. По постъпила 

касационна частна жалба, с  определение от 28.05.2012 г., по адм. дело № 

5830/2012 г., определението на АС-Ямбол е оставено в сила. 

 Безспорно, отмяната на хода по съществото на спора е допустимо от закона 

процесуално действие на съда. Вече бе отчетено, че проверяваните два периода 

само 5 бр. дела са възобновени за събиране на доказателства, едното от които по 

указание на касационния съд. 

По адм. дело № 61/2011г.? и адм. дело № 64/2011г.?, прекратени поради 

недопустимост на жалбите (с оглед неизчерпан законово въведен задължителен 

ред за оспорване пред административен орган, като абсолютна предпоставка за 

провеждане на съдебен контрол), съдът е провел две съдебни заседания, 

разпотвал е свидетели, изслушал е СТЕ и като краен резултат делата, след 

прекратяване, са изпратени на компетентния орган, като преписки, за 

произнасяне по жалбите. И тъй като се касае за законово предвиден  ред, вместо 

това, още с определенията от м. март 2011г. съдът е следвало да се произнесе по 

допустимостта на жалбите. Идентичен е подходът по адм.дело № 135/2011г., 

както и по адм.дело № 186/2011г., където ВАС в отменителното си определение 

(3529/2011г.????) е дал изрични указания за преценка на допустимостта на 

жалбата срещу оспорения отказ (за издаване на…???, направено е и възражение 

по допустимостта в о.с.з. на 18.05.2011г., по което съдът е обявил, че ще се 

произнесе с крайния си акт, допускайки експертиза. ????? 
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Различни от изложените са хипотезите, в които правният интерес, а от там и 

правото на страната за участие в процеса, подлежи на установяване пред съда, 

включително и с разпит на свидетели или експертизи, каквито най-често са 

делата по ЗУТ и ЗКИР. 

Действително, разделянето на делата е допустимо по преценка на съдията-

докладчик в случаите, когато би се затруднило производството. Проверката 

показа, че в някои от описаните случаи на разделяне това действие е оправдано – 

напр. ахд № 138/2012г., ахд № 28/2012г., по които процесуалните действия 

(експертизи, свидетелски показания и пр.) във връзка с претендираното 

обезщетение не са предприемани преди да има окончателно произнасяне по 

законосъобразността на заповедите за прекратяване на служебните 

правоотношения с жалбоподателите. 

Не може да се каже същото за разделянето на адм.дело № 56/2012г., което 

проверяващия екип счита за некоректно осъществено. По него, с оглед искания в 

жалбата, са образувани шест отделни дела, приключили с прекратителни 

определения на ЯАС, поради недопустимост на жалбата и едно решение с 

отхвърлена жалба и по които към момента на проверката или се е произнесъл 

ВАС (оставяйки ги в сила), или предстои да се произнесе. Не е имало пречка, 

така, както жалбоподателите са сезирали съда с една жалба и искания по 

пунктове (описани на л. 28 от настоящия Акт???), така и съдът да се произнесе с 

един акт, започвайки от въпроса за тяхната допустимост. Тогава би се избегнало 

още 5 съдии да конституират едни и същи страни, да ги призовават за различни 

съдебни заседания, да дават указания, да се произнасят и с контрола на 

постановените актове, да се ангажират в касационните състави на ВАС.   
 

ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  
          

Образувани ч. адм.дела през 2011 г. Свършени ч.адм.дела през 2011 г. 

42 42 

 

2011 година 

Съдия-докл. Образувани 

ч.адм.дела 

Свършени 

ч.адм.дела 

Правно 

основание 

Срок за пост. 

на съд. акт 

Д. Петкова 12 12 ДОПК  

Д. Стаматова 6 6 ДОПК  

В. Драганов 4 4 ДОПК  

Хр. Христов 7 7 ДОПК  

В. Стоянова 3 3 ДОПК  

В. Бянова 5 5 ДОПК  

Ст. Вълчев 5 5 ДОПК  

ОБЩО 42 42 ДОПК  

 

 

Образувани ч. адм.дела през 2012 г. Свършени ч.адм.дела през 2012 г. 

34 34 
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01.01.2012 г. – 31.08.2012 година 

Съдия-докл. Образувани 

ч.адм.дела 

Свършени 

ч.адм.дела 

Правно 

основание 

Срок за пост. 

на съд. акт 

Д. Петкова 4 4 ДОПК  

Д. Стаматова 4 4 ДОПК  

В. Драганов 5 5 ДОПК  

Хр. Христов 5 5 ДОПК  

В. Стоянова 5 5 ДОПК  

В. Бянова 4 4 ДОПК  

Ст. Вълчев 7 7 ДОПК  

ОБЩО 34 34 ДОПК  

 

 

През 2011 г. в АдС – Ямбол са образувани и разпределени общо 38 броя 

частни административни дела, а са свършени общо 42 броя частни 

административни дела, заедно с висящите към 01.01.2011 г. 4 броя частни 

административни дела.  За проверявания период на 2012 г. образуваните и 

свършени частни административни дела са 34 броя. Този вид дела се образуват и 

разпределят в деня на постъпването им, като при случайния електронен избор се 

изключват имената на отсъстващите по обективни причини съдии. 

Разпореждането за образуване е под формата на нарочен печат. По делата са 

приложени извлечения от протоколите, за проведените по постъпилите за деня 

дела,  избори на докладчици. Върху извлеченията са поставени печати с името на 

съдията-докладчик, съдържащи подпис на председателя на съда. Делата са 

приключени с определения, постановени в закрити заседания. 

На случаен принцип са инспектирани следните частни административни 

дела, образувани и свършени през проверяваните периоди: 

 

Съдия Диана Петкова:  

Ч. адм. дело № 504/2011 г., образувано на 13.12.2011 г., по чл. 121, ал.5 

ДОПК, по искане на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас за 

продължаване с шестдесет дни срока на наложени обезпечителни мерки. С 

окончателно определение от 19.12.2011г. искането е уважено, като срокът е 

продължен до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 

10.02.2012 г.  Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 114/2012 г., образувано на 25.04.2012 г., по чл. 121, ал.5 

ДОПК, по искане на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, 

Дирекция „Събиране”, ИРМ -Ямбол за продължаване с шест дни срока на 

наложени обезпечителни мерки. С окончателно определение от 26.04.2012г. 

искането е уважено. Делото е архивирано. 

         Ч. адм. дело № 186/2011 г., образувано на 20.07.2012 г., по чл. 75 ДОПК, 

по постъпило искане на следовател в Следствен отдел при Софийска градска 

прокуратура за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна 

информация по смисъла на чл.72, ал.1 ДОПК, за нуждите на досъдебно 

производство, прокурорска преписка от 2010 г. по описа на СГП, за 
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престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 5 и т. 6  НК. С окончателно определение от 

20.07.2012 г. искането е прието за допустимо, но не е уважено като 

незаконосъобразно /направено извън изтекъл срок на разследване, непродължен/ 

и неоснователно /необосновано и немотивирано/.  Делото е архивирано. 

 

Съдия  Димитринка Стаматова: 

Ч. адм. дело № 71/2011 г., образувано на 31.03.2011 г., по чл. 166 АПК вр. 

чл. 34, ал.2 ЗСПЗЗ,  по  жалба срещу разпореждането, с което се допуска 

предварително изпълнение на заповед от 14.03.2011 г. на кмета на община 

„Тунджа”. С разпореждане от з.з. на 01.04.2011 г. жалбата е оставена без 

движение с указания в срок да бъде представен документ за платена дължима 

д.т. Със същото разпореждане административният орган е задължен да 

представи в еднодневен срок заверено копие от административната преписка по 

издаване на оспорваната заповед. С определение от з.з. на 04.04.2011 г. искането 

за спиране на предварителното изпълнение на цитираната заповед е отхвърлено, 

като неоснователно. С определение от з.з. на 17.05.2011 г., постановено по адм. 

дело № 5975/2011 г. на ВАС, Четвърто отделение, обжалваното определение на 

АдС – Ямбол  е оставено в сила. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 139/2012 г., образувано на 28.05.2012 г., по чл. 121, ал.5 

ДОПК, по искане на  публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, офис-Ямбол, 

за продължаване срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. С 

окончателно определение от 29.05.2012г. искането е уважено. Делото е 

архивирано.  

Ч. адм. дело № 242/2012 г., образувано на 21.06.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на прокурор от РП – Ямбол за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна във връзка с извършване на предварителна проверка по 

преписка № 3263/2010 г. по описа на  РУП – Ямбол. С окончателно определение 

от 22.06.2012г. искането е оставено без уважение. Делото е архивирано. 

 

Съдия  Христо Христов: 

Ч. адм. дело № 5/2011 г., образувано на 10.01.2011 г., по чл. 166, ал.3 АПК, 

вр. чл.217, ал.2 ЗУТ., по искане за спиране на предварителното изпълнение на 

заповед от 04.01.2011 г. на кмета на община Ямбол, с която е наредено 

премахване на преместваем обект – павилион, разположен върху частна 

общинска собственост. Делото е образувано и разгледано при редакцията на 

чл.166 АПК преди изменението с ДВ – бр.39/2011 г. С разпореждане от 

11.01.2011 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на дължимата д.т. С 

определение № 12 от з.з. на 13.01.2011 г. съдът е насрочил частното 

административно дело за разглеждане в о.с.з.  на 25.01.2011 г., конституирал е 

страните  и е указвал на жалбоподателя, че в негова тежест е доказването на 

някое от основанията, предвидени в чл.166, ал.2 АПК. С определение  № 14 от 

з.з. на 13.01.2011 г. по делото са приложени писмени доказателства. В о.с.з. на 

25.01.2011 г. е даден ход на делото, изслушани са становища на страните, приети 

са още писмени доказателства, съдебното дирене е приключено и е даден ход по 
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същество. С протоколно определение № 28 съдът е спрял предварителното 

изпълнение на цитираната заповед. Определението не е обжалвано и е влязло в 

сила на 02.02.2011 г. /поставен печат/.  Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 84/2012 г., образувано на 16.03.2012 г., по чл. 121, ал.5 

ДОПК, по искане на  Главен публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, 

Дирекция „Събиране”, ИРМ-Ямбол за продължаване с 41 дни срока на наложени 

предварителни обезпечителни мерки. С окончателно определение от 19.03.2012г. 

искането е уважено до приключване на ревизионното производство – 09.05.2012 

г.. Делото е архивирано.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ч. адм. дело № 55/2012 г., образувано на 17.02.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на старши разследващ полицай  от ОД на МВР-Ямбол  за 

разкриване на данъчна и осигурителна тайна по досъдебно производство  № 

106/2011 г. по описа на ОД на  МВР - Ямбол за разследване на престъпление по 

чл. 293а НК. С окончателно определение от 17.02.2012 г. искането е уважено, 

определени са данъчния субект, обхвата на конкретните данни и  петдневен срок 

за разкриване на сведенията. Делото е архивирано. 

 

Съдия  Вълко Драганов: 

Ч. адм. дело № 1/2011 г., образувано на 03.01.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател в Окръжен следствен отдел при ОП – Бургас за 

разкриване на данъчна и осигурителна тайна по досъдебно производство  от 

2006г. за разследване на  престъпления по чл. 256 НК. С окончателно 

определение от 03.01.2011г. искането е уважено, определени са данъчния субект, 

обхвата на конкретните данни и  седемдневен срок за разкриване на сведенията. 

Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 102/2012 г., образувано на 11.04.2012 г., по чл. 121, ал.5 

ДОПК, по искане на  публичен изпълнител при ТД на НАП  - Бургас, Дирекция 

„Събиране”, ИРМ-Ямбол за продължаване с 55 дни срока на наложени  

обезпечителни мерки. С окончателно определение от 12.04.2012г. искането е 

уважено и срокът е продължен до приключване на ревизионното производство 

на  04.06.2012 г. Делото е архивирано.                        

Ч. адм. дело № 143/2012 г., образувано на 06.06.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на  следовател в  Окръжен следствен отдел  при ОП – Велико 

Търново за разкриване на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 

72, ал. 1 ДОПК, по досъдебно производство от 2012 г. за разследване на 

извършено престъпление по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 1  НК. С окончателно 

определение от 06.06.2012 г. искането е уважено, определени са данъчния 

субект, обхвата на конкретните данни и  десетдневен срок за разкриване на 

сведенията. Делото е архивирано. 

 

Съдия  Ваня Стоянова: 

Ч. адм. дело № 347/2011 г., образувано на 15.08.2011 г., по постъпило 

искане за спиране изпълнението на заповед от 09.05.2011 г. на Началника на 

сектор Ямбол, РДНСК – Югоизточен район, с която се забранява ползването на 
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инсталация за разфасовка на течен хлор, находяща се в гр. Ямбол, ул. 

„Ямболен”, № 3.  С разпореждане от з.з. на 15.08.2011 г. съдът е наредил 

преписи от искането да се изпратят на насрещната страна за становище в 

тридневен срок от получаване на уведомлението, след което делото да се 

докладва. С определение от з.з. на 15.08.2011 г. съдът е прекратил 

производството по частно адм. дело № 347/2011 г. и е изпратил повторно 

депозираното искане за спиране предварителното изпълнение на 

административен акт  за прилагане и  разглеждане   по    административно  дело 

№ 164/2011 г., по описа на АдС – Ямбол, по което дело същото искане за 

спиране е направено ведно с жалбата по оспорване на административния акт. Ч. 

адм. дело № 347/2011 г. е зашито по средата на адм. дело № 164/2011 г. 

Адм. дело № 164/2011 г. е образувано на 01.06.2011 г., на доклад на съдия 

Ваня Бянова.  Производството е по реда на чл.215 ЗУТ, по жалба срещу заповед 

от 09.05.2011 г. на Началник на сектор Ямбол при РДНСК – Югоизточен район, 

с която се забранява ползването на строеж „Инсталация за разфасоване на течен 

хлор”, невъведен в експлоатация по установения ред. Поискани са отмяна на 

обжалваната заповед и спиране на допуснатото й предварително изпълнение. С 

разпореждане от з.з. на 02.06.2011 г. съдът е оставил жалбата без движение с 

указания за отстраняване в  срок  на  констатираните нередовности.  С 

определение  № 285 от з.з. на 03.06.2011 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 04.07.2011 г., конституирал е страните в производството, 

приел е писмените доказателства от административната преписка по издаване на 

оспорваната заповед, указал е на страните доказателствената тежест. Изискано е 

от административния орган да представи още доказателства по 

административната преписка и е обявено, че по направеното искане за спиране 

на предварителното изпълнение на заповедта, което е преценено като допустимо 

за разглеждане по реда на чл. 166, ал. 4,  АПК вр. чл. 217, ал. 2 ЗУТ, съдът ще се 

произнесе с определение в з.з. С определение № 295 от з.з. на 03.06.2011 г. са 

приети изисканите писмени доказателства, а с оппределение № 396 от 

03.06.2011г. е отхвърлено искането за спиране на предварителното изпълнение  

на оспорената заповед, като неоснователно. Определението е оставено в сила с 

определение от з.з. на 20.07.2011 г., постановено по адм. дело № 8781/2011 г. по 

описа на ВАС, Второ отделение. В о.с.з. на 22.08.2011 г. е докладвано  

определението от 15.08.2011 г., постановено по ч. адм. дело № 347/2011 г. по 

описа на АдС – Ямбол и с протоколно определение  № 200 е оставено без 

разглеждане повторното искане за спиране изпълнението на заповедта, като е 

прекратено производството  по адм. дело № 164/2011 г. в тази му част. В същото 

о.с.з. съдът е обявил делото за решаване и с решение  № 202 от 25.08.2011 г. е 

отхвърлил жалбата срещу заповедта, като неоснователна.  

Ч. адм. дело № 73/2012 г. е образувано на 13.03.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател в Окръжен следствен отдел  при ОП – Ямбол за 

разкриване на данъчна и осигурителна тайна по досъдебно производство от 2011 

г. за престъпление по чл. 308 НК. С окончателно определение от 13.03.2012 г. 

искането е оставено без  уважение. Делото е архивирано 
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Ч. адм. дело № 33/2012 г., е образувано на 03.02.2012 г., по чл. 75 ДОПК, 

по постъпило искане на следовател в Окръжен следствен отдел при ОП – Велико 

Търново  за разкриване на данъчна и осигурителна тайна във връзка с досъдебно 

производство от 2012 г. за разследване на извършено престъпление по чл. 253, 

ал.5 вр. ал. 1 НК.  С окончателно определение от 03.02.2012 г. искането е 

частично уважено, определени са данъчния субект, обхвата на конкретните 

данни и  четиримесечен  срок за разкриване на сведенията. Искането в частта му, 

с която се претендират всички данъчни декларации, подавани по реда на ЗМДТ,  

е оставено без уважение. Делото е архивирано. 

 

Съдия  Ваня Бянова: 

Ч. адм. дело № 144/2012 г., образувано на 06.06.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на разследващ полицай в сектор „Противодействие на 

икономическата престъпност” при ОД на МВР – Пловдив за разкриване на 

данъчна и осигурителна информация  във връзка със събиране на доказателства 

по досъдебно производство за престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр. ал. 1 НК. С 

окончателно определение от 06.06.2012г. искането е оставено без уважение. 

Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 26/2012 г., образувано на 01.02.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател в Окръжен следствен отдел  при ОП – Велико 

Търново  за разкриване на данъчна и осигурителна информация  във връзка със 

събиране на доказателства по досъдебно производство от 2010 г. за 

престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, вр. чл. 26  НК. С окончателно 

определение от 01.02.2012г. искането е оставено без уважение. Делото е 

архивирано. 

         Ч. адм. дело № 57/2012 г., образувано на 17.02.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане от прокурор в РП – Ямбол за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация във връзка с преписка от 2011 г. по описа на РП – 

Ямбол, с оглед извършено престъпление по чл. 293а НК. С окончателно 

определение от 17.02.2012 г. искането е уважено, определени са данъчния 

субект, обхвата на конкретните данни и петнадесетдневен срок за разкриване на 

сведенията. Делото е архивирано. 

 

        

         Съдия  Стоян Вълчев: 

Ч. адм. дело № 78/2012 г., образувано на 15.03.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател в Окръжен следствен отдел при ОП – Ямбол за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация  във връзка със събиране на 

доказателства   по  досъдебно производство от 2011 г., с оглед извършено  

престъпление по чл. 308 НК. С окончателно определение от 15.03.2012г. 

искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на конкретните 

данни и десетдневен срок за разкриване на сведенията. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 122/2012 г., образувано на 03.05.2012 г., по чл. 121, ал. 5 

ДОПК, по искане на  Главен публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, 
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Дирекция „Събиране”, ИРМ-Ямбол, за продължаване на срока на наложени  

обезпечителни мерки. С окончателно определение от  04.05.2012 г. искането е 

уважено, като срокът за продължаване на мерките е определен до 22.05.2012 г. 

включително. Делото е архивирано.                        

         Ч. адм. дело № 20/2012 г., образувано на 26.01.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане от прокурор в РП – Ямбол за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация, във връзка с преписка от 2011 г. по описа на РП – 

Ямбол, с оглед извършено престъпление по чл.293а НК. С окончателно 

определение от 26.01.2012 г. искането е уважено, определени са данъчния 

субект, обхвата на конкретните данни и петнадесетдневен срок за разкриване на 

сведенията. Делото е архивирано. 

          

По всички частни административни дела, по които съдът е уважил 

направените искания по чл. 75, ал. 1 ДОПК, в определенията е посочен изричен 

срок за разкриване на сведенията. Прецизно е определено и   продължаването на 

срока  на предварително допуснатите обезпечителни мерки в производствата по 

чл. 121, ал. 5 ДОПК. 

При извършената проверка по частните производства, бе констатирано, че 

съдът се е произнесъля 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. Изключение е произнасянето по 

искане по чл.121, ал.4 ДОПК в тридневен и шестдневен срок,   съответно  по ч. 

адм. дело №84/2012 г. и ч. адм. дело № 504/2011 г. Определенията са мотивирани 

и пълни. 

В частните производства по реда на чл. 166 АПК съдиите също се 

произнасят своевременно, в закрити заседания, най-късно в тридневен срок от 

образуване на делата. По ч. адм. дело № 5/2011 г., съдът се произнесъл по 

направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на 

административния акт на 25.01.2011 г., с оглед спазване на задължителния към 

онзи период ред за разглеждане на исканията по чл.166 АПК -  в открито съдебно 

заседание.  

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 
 

 

2011 год. 

№ на дело Правно осно- 

вание 

Дата на 

обра- 

зуване 

Дата на 

обявяване за 

решаване 

Дата на 

пост. на съд. 

акт 

Съдия-

докладчик 
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431/2011 г. Чл.267 ИК 28.10.2011 г. 03.11.2011 г. 07.11.2011 г. В. Бянова 

432/2011 г.  Чл.267 ИК 28.10.2011 г. 04.11.2011 г. 11.11.2011 г. Д. Петкова 

433/2011 г. Чл.267 ИК 28.10.2011 г. 04.11.2011 г. 11.11.2011 г. В. Стоянова 

437/2011 г. Чл.267 ИК 31.10.2011 г. 03.11.2011 г. 07.11.2011 г. Д. Стаматова 

442/2011 г. Чл.267 ИК 02.11.2011 г. 09.11.2011 г. 11.11.2011 г. Ст. Вълчев 

443/2011 г. Чл.267 ИК 03.11.2011 г. 09.11.2011 г. 14.11.2011 г. Ст. Вълчев 

444/2011 г. Чл.267 ИК 03.11.2011 г. 10.11.2011 г. 17.11.2011 г. Д.Стаматова 

446/2011 г. Чл.267 ИК 04.11.2011 г. 14.11.2011 г. 17.11.2011 г. Хр. Христов 

449/2011 г. Чл.267 ИК 04.11.2011 г. 11.11.2011 г. 18.11.2011 г. В. Стоянова 

463/2011 г. Чл.267 ИК 08.11.2011 г. 14.11.2011 г. 17.11.2011 г. В. Бянова 

30/2011 г. Чл.63,ал.4 

ЗМВР 

14.02.2011 г. 13.04.2011 г. 19.04.2011 г. Ст. Вълчев 

389/2011 г. Чл.63,ал.4 

ЗМВР 

09.09.2011 г. 14.09.2011 г. 16.09.2011 г. Д. Петкова 

495/2011 г. Чл.63,ал.4 

ЗМВР 

08.12.2011 г. 20.01.2012 г. 14.02.2012 г. В. Стоянова 

500/2011 г. Чл.63,ал.4 

ЗМВР 

12.12.2011 г. 15.02.2012 г. 23.02.2012 г. В. Драганов 

54/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 11.03.2011 г. 23.03.2011 г. 23.03.2011 г. Ст. Вълчев 

55/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 11.03.2011 г. 12.04.2011 г. 12.04.2011 г. Хр. Христов 

57/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 11.03.2011 г. 12.04.2011 г. 12.04.2011 г. Хр. Христов 

58/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 11.03.2011 г. 05.04.2011 г. 11.04.2011 г. Д. Петкова 

125/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 18.05.2011 г. 20.06.2011 г. 22.06.2011 г. Д.Стаматова 

262/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 24.06.2011 г. 20.07.2011 г. 20.07.2011 г. В. Драганов 

263/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 24.06.2011 г. 11.07.2011 г. 12.07.2011 г. В. Бянова 

361/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 19.05.2011 г. 16.09.2011 г. 19.09.2011 г. В. Стоянова 

470/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 15.11.2011 г. 29.11.2011 г. 06.12.2011 г. Д. Петкова 

474/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 15.11.2011 г. 07.12.2011 г. 09.12.2011 г. В. Драганов 

475/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 15.11.2011 г. 02.12.2011 г. 09.12.2011 г. В. Стоянова 

476/2011 г. Чл.46а ЗЧРБ 15.11.2011 г. 07.12.2011 г. 12.12.2012 г. В. Драганов 

 

 

2012 год. 

№ на дело Правно 

основа- 

ние 

Дата на 

образуване 

Дата на 

обявяване 

за решаване 

Дата на 

пост. на съд. 

акт 

Съдия-

докладчик 

15/2012 г. Чл.63,ал.4 

ЗМВР 

21.01.2012 г. 03.02.2012 г. 03.02.2011 г. В. Стоянова 

 

 

Адм. дело № 433/2011 г. – на доклад на съдия Ваня Стоянова, е образувано 

и разпределено на 28.10.2011г. по постъпила на 04.11.2011г. жалба срещу 

решение на Общинска избирателна комисия за избор общински съветници на 

ОС-Стралджа. Към делото е приложен протокол за случаен избор, съдържащ вх. 

номер на жалбата, името на съдията-докладчик, подпис и печат на разпределящ 

съдебен служител Катя Иванова. С определение от 31.10.2011г. съдът е 

конституирал страните по делото, дал е указания и го е насрочил в о.с.з. за 

04.11.2011г. В това с.з. е даден ход, приети са представените доказателства и 

след като съдът го е счел за изяснено от фактическа страна, е приключил 
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съдебното дирене и е обявил, че ще се се произнесе с решение на 11.11.2011г. 

Съдебният акт, с който е потвърдено решението на ОИК – Стралджа, е 

постановено на указаната дата. Видно от положения върху акта печат, същият е 

влязъл в законна сила на 29.11.2011г. 

Адм. дело № 15/2012 г. – на доклад на съдия Ваня Стоянова, е образувано и 

разпределено 20.01.2012г. по жалба срещу заповед за задържане на лице по реда 

на чл. 63, ал.4 ЗМВР. С определение в з.з. от 20.01.2012г. са конституирани 

страните в производството, дадени са им указания и същото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 03.02.2011г., когато съдът не е дал 

ход на делото, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил производството, 

с оглед депозираната на 18.01.2012г. молба, с която жалбоподателя е оттеглил 

жалбата си. Определението е влязло в сила на 11.02.2012г., видно от положения 

върху акта печат. 

Адм. дело № 361/2011г. – на доклад на съдия Валя Стоянова, е образувано 

и разпределено 19.08.2011г. по жалба срещу заповед на Зам.дирекстора на 

„Гранична полиция” – Елхово, за принудително настаняване на чужденец в 

СДВНЧ-Бусманци. Делото е изпратено по подсъдност от АССГ на 11.08.2011г. С 

определение в з.з. от 22.08.2011г. съдът е разделил жалбата в две отделни 

производства – срещу две заповеди на Зам.директора на „Гранична полиция” – 

Елхово: за принудително отвеждане до границата на Република Турция и за 

принудително настаняване на чужденец в специален дом за временно 

настаняване. С определение в з.з. от 23.08.2011г. са конституирани страните в 

производството по жалба против заповед за принудително настаняване в 

СДВНЧ-Бусманци, дадени са им указания и делото е насрочено за разглеждане в 

открито съдебно заседание на 16.09.2011г. С определение в з.з. на 01.09.2011г. 

съдът е назначил процесуален представител на жалбоподателя.  С определение в 

з.з. на 13.09.2011г. е отхвърлено, като неоснователно, направеното искане от 

М.И.А. – гражданин на Р. Турция за спиране на предварително изпълнение на 

заповедта на Зам. Директора на „Гранична полиция” Елхово за принудително 

настаняване. В проведеното на 16.09.2011г. с.з., съдът е приключил съдебното 

дирене, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок 

до 19.09.2011г. Със съдебния акт, постановен на 19.09.2011г., съдът е отхвърлил 

жалбата. 

Адм. дело № 463/2011г. – на доклад на Ваня Бянова, е образувано и 

разпределено 08.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за избор на кмет на община Тополовград. С определение в з.з. от 

08.11.2011г. са конституирани страните в производството, дадени са указания и 

делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.11.2011г., 

когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок до 22.11.2011г. Съдебният акт, с който е потвърдено решението 

на ОИК за избиране на кмет на община Тополовград, е постановен на 

17.11.2011г. С разпореждане в з.з. от 23.02.2012г. съдът е наредил да се издаде 

изпълнителен лист и върху разпореждането е поставен печат, от който е видно, 

че такъв е издаден на 23.02.2012г. 
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Адм. дело № 431/2011г. – на доклад на съдия Ваня Бянова, е образувано и 

разпределено 28.10.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия – Тунджа за избор на кмет на кметство с.Ботево. С определение в з.з. от 

28.10.2011г. са конституирани страните в производството и делото е насрочено 

за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.11.2011г., когато е 

приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок до 11.11.2011г. Съдебният акт, с който е потвърдено решението на ОИК за 

избиране на кмет на кметство с. Ботево, е постановен на 07.11.2011г. Решението 

е обжалвано пред горната инстанция и състав на ВАС с решение № 

17271/29.12.2011г. по адм. дело № 15785/2011г. е оставил в сила решението на 

първоинстанционния съд. Върху решението на АС-Ямбол е поставен печат, от 

който е видно, че изпълнителен лист е издаден на 29.12.2012г. 

Адм. дело № 263/2011г. – на доклад на съдия Ваня Бянова, е образувано и 

разпределено 24.06.2011г. по жалба срещу заповед на началника на ГПУ-Елхово 

за принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на 

чужденци към Дирекция „миграция” – ГДОП, с искане за отмяна на заповедта. С 

определение в з.з. от 28.06.2011г. съдът е приел и приложил доказателствата по 

делото, дал е указания на страните и е насрочил о.с.з. на 11.07.2011г. В това с.з. е 

приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок до 15.07.2011г. Съдебният акт е постановен на 12.07.2011г. и е влязъл в 

законна сила, видно от положения печат, на 03.08.2012г. 

Адм. дело № 432/2011 г. – на доклад на съдия Диана Петкова, е образувано 

и разпределено на 28.10.2011г. по жалба срещу решение на ОИК- Стралджа за 

избор на кмет на община Стралджа. С определетние в з.з. от 28.10.2011г. делото 

е насрочено за 04.11.2011г., конституирани са страните в производството и са 

дадени съответните указания. В първото съдебно заседание е приключено 

съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе в срок до 11.11.2011г.. 

Съдебният акт е постановен на 11.11.2011г., обжалван е пред ВАС, състав на 

който, с решение № 16607/15.12.2011г. по адм.дело № 15126/2011г., е оставил в 

сила решението на първоинстанционния съд, с което е потвърден акта на ОИК-

Стралджа. Видно от положения печат върху решението на АдС-Ямбол, същото е 

влязло в законна сила на 15.12.2011г. 

Адм. дело № 58/2011 г. – на доклад на съдия Диана Петкова, е образувано и 

разпределено на 11.03.2011г. по жалба срещу заповед за принудително 

настаняване на А.С.Н. - гражданин на Ирак, в специален дом за временно 

настаняване на чужденци, издадена от Началника на ГПУ-Елхово, постъпила в 

съда на 10.03.2011г. С определетние в з.з. от 15.03.2011г. съдът е насрочил 

делото в о.с.з. на 05.04.2011г., конституирал е страните и е дал съответните 

указания. В първото съдебно заседание е назначен особен представител, делото е 

изяснено от фактическа страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок до 11.04.2011г. Съдебният акт е постановен на 

11.04.2011г. и с него е отхвърлена жалбата срещу заповедта на началника на 

ГПУ-Елхово. Видно от положения печат върху решението, същото е влязло в 

законна сила на 05.05.2011г. 
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Адм. дело № 476/2011 г. – на доклад на съдия Вълко Драганов, е 

образувано и разпределено на 15.11.2011г. по жалба срещу заповед за 

принудително настаняване на М.К.Й. - гражданин на Палестина, в специален дом 

за временно настаняване на чужденци, издадена от началника на ГПУ-Елхово, 

постъпила в съда същия ден. С определетние в з.з. от 16.11.2011г. съдът е 

насрочил делото в о.с.з. на 07.12.2011г., конституирал е страните, дал е указания 

и е назначил преводач по делото. С определение в з.з. от 25.11.2011г. е назначен 

адвокат от АК-Ямбол за процесуален представител. В първото съдебно 

заседание, делото е изяснено от фактическа страна, даден е ход по същество и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок до 15.12.2011г. Съдебният 

акт е постановен на 12.12.2011г. и с него е отхвърлена жалбата срещу заповедта 

на началника на ГПУ-Елхово. Видно от положения печат върху решението, 

същото е влязло в законна сила на 04.01.2012г. 

Адм. дело № 262/2011 г. – на доклад на съдия Вълко Драганов, е 

образувано и разпределено на 24.06.2011г. по жалба срещу заповед за 

принудително настаняване на А.Х.Х. - гражданин на Палестина, в специален дом 

за временно настаняване на чужденци, издадена от началника на ГПУ-Елхово, 

постъпила в съда същия ден. С определетние в з.з. от 27.06.2011г. съдът е 

насрочил делото в о.с.з. на 20.07.2011г., конституирал е страните, дал е указания 

и е назначил преводач по делото. В първото съдебно заседание, делото е 

изяснено от фактическа страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок до 24.07.2011г. Съдебният акт е постановен на 

20.07.2011г. и с него е отхвърлена жалбата срещу заповедта на началника на 

ГПУ-Елхово. Видно от положения печат върху решението, същото е влязло в 

законна сила на 18.08.2011г. 

Адм. дело № 30/2011г. – на доклад на  съдия Стоян Вълчев, е разпределено 

14.02.2011г. Образувано е по жалба от 11.02.2011г. срещу заповед на главен 

полицай при РУ на МВР – Ямбол, с която е заповядано задържане на 

жалбоподателя. С определение в з.з. от 07.03.2011г. са конституирани страните в 

производството и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание на 23.03.2011г. В кориците на делото на стр. 11 се съдържа 

разпореждане от з.з. на 15.02.2011г., с което жалбата е оставена без движение за 

заплащане на държавна такса. След отстраняване на нередовностите- 

определението за насрочването е поставено на стр.2, след протокола за избор- 

стр.1. Първото по делото о.с.з.е отложено по доказателствата за 13.04.2011г., 

когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок до 12.05.2011г. Съдебното решение е постановено на 19.04.2011г., 

обжалвано пред ВАС, състав на който с решение № 5289/11.04.2012г. по адм. 

дело № 7186/2011г. е оставил в сила решението на първоинстанционния съд, с 

което жалбата е отхвърлена като неоснователна. Видно от положения печат, 

решението е влязло в сила на 11.04.2012г. 

Адм. дело № 54/2011г. – на доклад на съдия Стоян Вълчев, е разпределено 

11.03.2011г. Образувано е по жалба от 11.02.2011г. срещу заповед за 

принудително настаняване на А.Х.М. - гражданин на Афганистан, в специален 
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дом за временно настаняване на чужденци, издадена от началника на ГПУ-

Елхово, постъпила в съда същия ден. С определетние в з.з. от 14.03.2011г. делото 

е насрочено за 23.03.2011г., конституирани са страните, дадени са им указания, 

приети са и доказателства по делото. В първото съдебно заседание, делото е 

изяснено от фактическа страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок до 11.04.2011г. Съдебният акт е постановен на 

23.03.2011г. и с него е отхвърлена жалбата срещу заповедта на началника на 

ГПУ-Елхово, като неоснователна. Видно от положения печат върху решението, 

същото е влязло в законна сила на 19.04.2011г. 

Адм. дело № 442/2011г. – на доклад на съдия Стоян Вълчев, е образувано и 

разпределено 02.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия – Елхово за избиране на общински съветници в ОС-Елхово. С 

определение в з.з. на 02.11.2011г. съдът е дал задължителни указания на 

страните,  насрочил е о.с.з. на 09.11.2011г. и е конституирал страните. В това 

о.с.з. са приети доказателствата по делото, съдебното дирене е приключило и 

съдът е обявил, че ще обяви решението си до 15.11.2011г. Съдебният акт, с който 

е потвърдено решението на ОИК-Елхово, е постановен на 11.11.2011г. По 

подадената касационна жалба до ВАС е образувано адм.дело № 15001/2011г., по 

което, с постановеното решение № 16326 от 12.12.2011г., е оставен в сила акта на 

първоинстанционния съд. Видно от положения печат върху решението на АдС-

Ямбол, същото е влязло в законна сила на 12.12.2011г. 

Адм. дело № 57/2011г. – на доклад на съдия Христо Христов, е образувано 

и разпределено 11.03.2011г. по жалба срещу заповед за принудително 

настаняване на М.М.А. - гражданин на Афганистан, в специален дом за временно 

настаняване на чужденци, издадена от началника на ГПУ-Елхово, постъпила в 

съда същия ден. С определетние в з.з. от 15.03.2011г. съдът е насрочил делото в 

о.с.з. на 12.04.2011г., конституирал е страните, дал е указания, приел и приложил 

е доказателства по делото и е назначил преводач от персийски език. С 

определение в з.з. от 15.03.2011г. е предоставена правна помощ на 

жалбоподателя и е наредено незабавно да се изпрати препис от определението на 

АК-Ямбол. С определение в з.з. от 29.03.2011г. е назначен адвокат от АК-Ямбол 

за защитник на жалбоподателя. В първото съдебно заседание, делото е изяснено 

от фактическа страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в законоустановения срок. Съдебният акт е постановен на 

12.04.2011г. и с него е отхвърлена жалбата срещу заповедта на Началника на 

ГПУ-Елхово, като неоснователна. Видно от положения печат върху решението, 

същото е влязло в законна сила на 06.05.2011г. 

Адм. дело № 446/2011 г. – на доклад на съдия Христо Христов, е 

образувано и разпределено на 04.11.2011г. по жалба срещу решение на ОИК- 

Ямбол за избор на общински съветници в община Ямбол. С определетние в з.з. 

от 07.11.2011г. делото е насрочено за 11.11.2011г., конституирани са страните в 

производството и са дадени съответните указания. В първото съдебно заседание 

е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

в срок. Съдебният акт е постановен на 17.11.2011г., обжалван е пред ВАС, който 



 42 

е оставил в сила решението на първоинционния съд. Видно от положения печат 

върху решението на АдС-Ямбол, същото е влязло в законна сила на 23.12.2011г. 

Адм. дело № 55/2011г. – на доклад на съдия Христо Христов, е образувано 

и разпределено 11.03.2011г. по жалба срещу заповед за принудително 

настаняване на В.М.Т. - гражданин на Афганистан, в специален дом за временно 

настаняване на чужденци, издадена от Началника на ГПУ-Елхово, постъпила в 

съда същия ден. С определение в з.з. от 15.03.2011г. съдът е насрочил делото в 

о.с.з. на 12.04.2011г., конституирал е страните, дал е указания, приел и приложил 

е доказателства по делото и е назначил преводач. С определение в з.з. от 

15.03.2011г. е предоставена правна помощ на жалбоподателя и е наредено да се 

изпрати препис от определението на АК-Ямбол. С определение в з.з. от 

29.03.2011г. е назначен адвокат от АК-Ямбол за защитник на жалбоподателя. В 

проведеното на 12.04.2011г. открито съдебно заседание, делото е изяснено от 

фактическа страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение в законоустановения срок. Съдебният акт е постановен на 12.04.2011г. 

и с него е отхвърлена жалбата срещу заповедта на Началника на ГПУ-Елхово, 

като неоснователна. Видно от положения печат върху решението, същото е 

влязло в законна сила на 06.05.2011г. 

Адм. дело № 444/2011 г. – на доклад на съдия Димитринка Стаматова, е 

образувано и разпределено на 03.11.2011г. по жалба срещу решение на ОИК- 

Тополовград за избор на общински съветници в община Тополовград. С 

определение в з.з. от 04.11.2011г. делото е насрочено за 10.11.2011г., 

конституирани са страните в производството и са дадени съответните указания. 

Първото съдебно заседание е отложено по доказателствата за 14.11.2011г., когато 

е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

в срок до 18.11.2011г. Съдебният акт е постановен на 17.11.2011г. и видно от 

положения печат върху решението, същото е влязло в законна сила на 

14.12.2011г. 

Адм. дело № 437/2011 г. – на доклад на съдия Димитринка Стаматова, е 

образувано и разпределено на 31.10.2011г. по жалба срещу решение на ОИК- 

Тунджа за избор на кмет на кметство Кабиле. С определетние в з.з. от 

01.11.2011г. делото е насрочено за 03.11.2011г., конституирани са страните в 

производството и са дадени съответните указания. В първото съдебно заседание 

са приети и приложени доказателствата по делото и след като съдът е счел 

същото за изяснено от фактическа страна, е обявил, че ще се произнесе с 

решение до 09.11.2011г. Съдебният акт, с който е потвърдено решението на 

ОИК, е постановен на 07.11.2011г. и видно от положения печат върху решението, 

същото е влязло в законна сила на 17.11.2011г. 

 

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- Ямбол за насрочване на делата в о.с.з. и конституиране на страните с 
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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  

 

Общ брой постановени съдебни решение за проверяваните периоди по 

съдии 
 

  

Съдия 

Брой постановени р-ния 

през 2011 г. 

Брой постановени р-ния 

през 2012 г. 

адм.д. касац.д. общо адм.д. касац.д. общо 

Д. Петкова 73 32 105 13 17 30 

Д. Стаматова 71 32 103 16 31 47 

В. Драганов 59 28 87 20 32 52 

Хр. Христов 59 31 90 21 35 56 

В. Стоянова 13 7 20 17 32 49 

В. Бянова 58 32 90 19 33 52 

Ст. Вълчев 61 32 93 23 32 55 

ОБЩО 394 194 588 129 212 341 

- 

  

Проверката констатира, че за проверяваните периода няма постановени 

решения извън законоустановения едномесечния срок по чл. 172, ал.1 АПК. 

  

Похвално е старанието на всички съдии от АдС- Ямбол, които през 

периодите на проверката и от създаването на съда, 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 - Ямбол относно резултатите от 

инстанционния контрол на съдебните актове, за проверяваните периоди, данните 

по съдии са следните: 

 
 

2011 год. 2012 год. 

Потв. Отм. Изм. общо Потв. Отм. Изм. общо 

75 22 2 99 31 8 - 39 
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 Видно от изготвената и предоставена информация относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че голямата част от 

постановените съдебни актове от съдиите в АдС - Ямбол са потвърдени от 

Върховния административен съд, което е показател за много добро 

професионално ниво. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Административен съд - Ямбол функционира много добре и това се дължи на 

ръководството на съда в лицето на Административния ръководител – 

Председател на АдС – Ямбол съдия Диана Петкова, която е положила 

необходимите усилия за организация на административната дейност и на 

дейността по образуването, движението и приключването на административните 

дела в АдС – Ямбол.  

Констатирана бе невисока натовареност на съдебните състави и равномерно 

разпределение на делата, при спазване принципа на случайния избор. 

Отделните служби работят прецизно, при ефективно взаимодействие по 

между им, поради което административното обслужване на гражданите се 

извършва своевременно и точно. 

Службите „Регистратура” и „Съдебно деловодство” работят много добре. 

Постъпващите книжа веднага се вписват, обработват, подготвят за доклад и се 

докладват на съдията.  

Административните дела се завеждат и образуват по реда на ПАРОАВАС 

(обн. ДВ бр.66/2009г.), като върху всеки приет в съда документ - жалби /молби, 

се отбелязва регистрационен номер и дата на постъпване в съда. Делата се 

образуват в деня на постъпване на книжата в съда, с изричен акт, оформен като 

печат с подпис. Единственото изключение е адм. дело № 198/2012 г., образувано 

на шестия ден от постъпване на книжата, но следва да се има предвид, че това е 

станало по време на съдебна ваканция и по време на разрешен годишен отпуск.  

Разпределението на делата в АС- Ямбол се извършва технически от съдебен 

служител. Правилото по чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС предвижда делата да се 

предават на административния ръководител или на определен от него съдия/и, 

който да образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, да определя 

вида му и съдията докладчик, съобразно принципа на случайния подбор. 

Действително, разпоредбата на  ал. 2 на чл. 46 от Правилника допуска 

извършването на техническата дейност по определяне на съдията-докладчик да 

се възложи на съдебен служител, но проверяващите считат, че в АС-Ямбол не са 

на лице условия за приложението й, тъй като тя визира изключение от правилото 

на ал.1 от същия член. В съда работят 7 съдии, в това число Председател и 

Зам.председател. Досегашните проверки на настоящия екип показват, че в почти 

всички съдилища тази дейност се извършва от Председател, а в негово отсъствие 

– от Зам. председател или от друг съдия. Изключение от този принцип – 
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разпределението да се извършва от съдебен служител, се констатира за 

определен период от време, само по време на съдебната ваканция, с нарочна 

заповед на Председателя. Проверяващият екип счита за препоръчително 

случайното разпределение на делата в АС-Ямбол да се извършва от съдия, по 

реда на чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС, тъй като поставения печат с подпис на 

председателя върху извлечението не санират…...  

Предоставената от ВСС програма за разпределение на делата на случаен 

принцип се експлоатира коректно, но протоколите за случаен избор на съдията-

докладчик не се съхраняват на хартиен носител. По конкретното дело се прилага 

само извлечение от протокола за случайния избор, в което е посочено 

разпределението само на това дело. Препоръчително  е, с оглед прозрачност и 

прецизност на дейността по разпределението на делата, и в изпълнението на чл. 

….в тях да се съхранява пълният протокол за случаен избор на докладчика по 

постъпилите жалби за конкретния ден. 

Служба „Съдебно деловодство” своевременно изготвя и изпраща 

призовките и съобщенията по делата. Постъпилите доказателства се докладват в 

деня на входирането им или на следващия ден. Върнатите призовки и съобщения 

се проверяват и се докладват в деня на постъпването им на съответния съдия.  

Прави впечатление подреждането на книжата по всяко дело. В АдС-Ямбол е 

въведена различна от обичайната последователност при подреждане книжата по 

делата: 

Първият лист по делото е извлечение от протокола за избор на докладчик, 

след него е зашито определението за насрочване на делото за разглеждане в о.с.з. 

Следват придружителното писмо с жалба/ жалба или молба/ искова молба, върху 

които се поставя печата за образуване на делото., приложенията към писмата, 

жалбите и др., евентуално разпореждане за оставяне без движение, определение 

по чл.166 АПК, постъпили писмени документи, молби и др., протоколи от с.з. По 

адм. д. № 164/2011 г., например, ч.адм. дело  № 347/2011 г. е зашито по средата, 

между протоколи от с.з. по делото.  

Административно дело № 86/2011 г. започва с писмото на ВАС до АдС – 

Ямбол, с което се връща адм. дело №12/2011 г., образувано на 21.01.2011г., на 

доклад на съдия Драганов, с приложено извлечение от протокол за избор на 

докладчик. Делото е приключило с определение  № 59/10.02.2011 г., с което 

обжалваната заповед за прекратяване на административното производство е 

отменена и преписката е върната на РДНСК Югоизточен район за решаване на 

искането по същество. Първоинстанционното определение е отменено с 

определение от 14.04.2011 г. по адм. д. № 3529/2011 г. по описа на ВАС, Второ 

отделение. Върху писмото на ВАС е поставен печат за образуване на адм. дело 

№ 86/2011 г. Не е извършено ново разпределение на делото. Следва определение 

от з.з. на 20.04.2011 г., с което делото след връщането му от ВАС се насрочва за 

разглеждане в о.с.з. След определението е зашито адм.д. №3529/2011 г. по описа 

на ВАС,  Второ отделение. Следва адм. дело № 12/2011 г. на АС-Ямбол - в 

кориците му, след листчето с печат и текст, подписан от деловодител, с 

информация, че делото номерирано, прошнуровано и подпечатано и съдържа 45 
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листа, са зашити копия от жалба на кмета на община Елхово до ДНСК - София и 

от акт за частна общинска собственост № 1151. След него продължава адм. дело 

№ 86/2011 г., писмени молби, становища, доказателства, протоколи от о.с.з. 

Поставен е лист с печат и подпис на деловодител, че номерирано, прошнуровано 

и подпечатано, съдържа 138 листа и е предадено в архив. Делото е приключило с 

постановяване на определение, с което жалбата на кмета на община Елхово 

срещу отказа на началника на РДНСК да издаде заповед на основание чл. 225 

ЗУТ, е оставена без разглеждане. Определението е потвърдено с определение 

№13126/17.10.2011 г., постановено по адм.д. №11573/2011 г. по описа на ВАС, 

Второ отделение.  Делото на ВАС е зашито след адм. д. № 86/2011 г. по описа на 

АдС-Ямбол. 

По информация от съдебен служител, в съда съществува практика да се 

образува ново дело след връщане на предишното административно дело от ВАС 

за продължаване на съдопроизводствените действия при отмяна на 

определението за прекратяване на делото, въпреки разпоредбата на чл. 89, ал.6 

ПАРОАВАС, според която при отмяна на определение за прекратяване на делото 

производството по него продължава под същия номер. Същевременно, в АС-

Ямбол новообразуваното дело не се разпределя на случаен принцип.   

Проверяващият екип счита за уместно да препоръча спазване разпоредбите 

на чл. 89, ал. 4 и 5 и чл. 92, ал.6 ПАРОАВАС, които предвиждат следните 

правила: молби по вече образувани дела не се образуват в отделни дела; при 

връщане на дело за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то се образува 

под нов номер; всички книжа, които постъпват или се съставят по делото, се 

прикрепват последователно в папката и се номерират. 

Новообразуваните дела се докладват своевременно на съдията-докладчик и 

той своевременно се произнася по постъпилите молби, жалби или искови молби. 

Първите открити с.з. се насрочват в срока по чл. 157, ал. 1 АПК, дори в 

едномесечен срок или още по - рано.  

Спазено е изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС, според което делата, 

чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове, се обозначават с 

жълт етикет. 

Установено бе, че съдиите в АдС – Ямбол 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.  

По молби за издаване на изпълнителен лист съдът се произнася с 

разпореждане, а издаването и връчването се удостоверяват върху акта с 

конкретни данни. 

 

Заварените към началото на проверката три броя ненасрочени  дела са 

образувани след 01.10.2012 г. По две от тях, със своевременно произнесени 

разпореждания,  жалбите са оставени без движение, като нередовни. Едното е 

прекратено, поради неизпълнение на задължителните указания на съда за 
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отстраняване на нередовностите, а другото е насрочено незабавно след 

отстраняване на указаните нередовности. Първото произнасяне по адм. дело № 

250/2012 г. е станало шест дни след образуването му, тъй като съдията-

докладчик е ползвал редовен краткосрочен отпуск в периода 12.10.2012 г. - 

17.10.2012г. Незабавно, след завръщане от отпуск, съдията-докладчик се е 

произнесъл и по направеното искане за спиране на предварителното изпълнение 

на оспорения административен акт, по реда на чл.166 АПК. В края на 

извършената проверка на място, в АС-Ямбол няма ненасрочени 

административни дела. 

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.  

 В АдС- Ямбол, 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 и насрочване на делата в о.с.заседания. 

Делата най-често са отлагани за събиране на доказателства. Не бе 

констатирано  забавяне на съдебното производство, поради отсрочване на цели 

съдебни заседания или отлагане на съдебните заседания, поради непредставяне в 

срок на заключенията по допуснатите съдебни експертизи или неизпълнение на 

задачите от вещите лица. 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. 

Много добро впечатление за работата на съда прави и липсата на 

неприключени производства, образувани преди 01.01.2011г.  

По отношение на делата с отменен ход по същество се налага извода, че 

делата са проучват в достатъчна степен, след като за проверявания период в зала 

са внесени отново, за събиране на доказателства, само 5 дела едно от които- по 

указания от ВАС. Изключението от този извод, касаещо делата, в които съдът е 

прекратил производствата и е изпратил преписката за произнасяне на 

компетентния административен орган, след като е събирал доказателства, бяха 

обсъдени в констативната част на настоящия акт. Не бяха установени 

злоупотреби с правната възможност, предоставена от законодателя за отмяна 

хода по същество, което от своя страна да води до неоснователно забавяне на 

съдебното производство.  

При проверка по двете дела, по които производството е спряно, бе 

констатирано, че не са отпаднали пречките за възобновяване на съдебното 

производство. От изготвените до Председателя доклади е видно, че са 
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извършвани периодични проверки, съобразно изискването по чл. 106 

ПАРОАВАС, относно ненасрочените дела, но при спрените производства, в 

кориците на съответното дело не се съдържат справки за висящността на 

преюдициалния спор. 

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 се констатира 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, каквато практика 

бе констатирана в други административни съдилища.  

Препоръчително е, обаче, разделянето на производства в ЯАС да се 

прецизира и сведе само до тези случаи, в които действително би се затруднило 

движението на процеса. 

По всички дела съдебните решения  са постановявани в срока по чл. 172, ал. 

1 от АПК, което прави отлично впечатление.  

 

Проверяващият екип в хода на извършената комплексна планова 

проверка установи, че АдС- Ямбол, наред с описаните в обстоятелствената 

част на настоящия Акт пропуски, функционира много добре. Констатирано 

бе, че съдиите, както и съдебните служители в АдС – Ямбол, изпълняват 

задълженията си точно и отговорно, полагат необходимите усилия при 

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 - Ямбол да продължи и в бъдеще много добрата организация и 

контрол на дейността в Административен съд - Ямбол, констатирани в 

настоящата комплексна планова проверка; 
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2. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Ямбол да организира дейността по разпределение на делата на 

случаен принцип от съдия, според изискването по чл. 46, ал.1 

ПАРОАВАС, като към кориците на съответното дело да се прилага 

пълния протокол за случаен избор на делата за конкретния ден; 

 

3. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Ямбол да организира и контролира спазване разпоредбите на чл. 89, 

ал. 4, 5 и 6 и чл. 92, ал.6  ПАРОАВАС; 

 

4. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Ямбол да продължи  установената добра 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 събраната информацията по движението 

на преюдициалните дела да се съдържа в кориците на спрените дела; 

 

5. Съдиите от Административен съд – Ямбол да продължат и в бъдеще 

добрата практика да спазват законово-предвидените срокове по 

движение и приключване на административните дела; 

 

6. Съдиите от Административен съд – Ямбол да прецизират практиката 

си по разделяне на делата и прилагат тази правна възможност само в 

случаите на действителна необходимост;  

 

7. Председателят на Административен съд - Ямбол 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.4, т.5 и т. 6 срок постоянен, а по т.2, т.3 и т. 7– 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 – Ямбол 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 
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ръководител - председател на Административен съд – Ямбол, 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 


