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                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 
гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

 
 
 
 

 
 

АКТ 
 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА 
НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - АДМИНИСТРАТИВНО 

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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2009 г. и Заповед № 
321/23.11.2009 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, се извърши контролна планова проверка в Софийски градски съд, 
Административно отделение. 

Срок за извършване на проверката от 24.11.2009 г. до 08.12.2009 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев. 
Цел и обхват на проверката – проверка за изпълнение на 

препоръките, дадени с Акт за резултати от планова проверка по Заповед № 
196/19.11.2008 г. на главния инспектор, от Софийски градски съд. 
 

I. Проверка движението на дела, предмет и на проверката, 
извършена на основание Заповед № 196/19.11.2008 г. на главния 
инспектор, относно процесуални действия, проведени след месец 
декември 2008 г.  

 
АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – стари III „В” и „Д” 

състави 
 
 - адм. д. № 03624/2006 г., III „В” - гледано като насрочено за 

10.12.2008 г. През 2009 г. е насрочвано през около 2 месеца, което е през 
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значително по-кратки периоди, в сравнение с предишния проверяван период, 
когато делото е насрочване между 5 и 6 м. В съдебно заседание, проведено на 
10.12.2008 г., е докладвано определение от закрито заседание, с което са 
конституирани нови заинтересовани страни. Констатирано е, че нередовно са 
призовани част от тях и делото е насрочено за 11.03.2009 г. На тази дата 
съдът отново констатира нередовно призоваване и указва лицето да се 
призове чрез органите на съдебна полиция. В съдебно заседание от 27.05.2009 
г. е даден ход на делото, приети са представените с административната 
преписка доказателства, прието е съдебно-техническата експертиза, 
допусната допълнителна задача и делото е отложено за 01.07.2009 г. На 
01.07.2009 г. е приета допълнителната експертиза, ищецът е направил 
доказателствено искане за представяне на доказателства, намиращи се у 
ответника, и делото е насрочено за 07.10.2009 г. В съдебно заседание, 
проведено на тази дата, съдът, след като е констатирал, че не е изпълнено 
определение, с което е задължен ответникът да представи доказателства, е 
наложил глоба по чл. 405, ал. 1 от ЗСВ и отново е указал да се изпрати 
съобщение в този смисъл под страх от нова санкция. Следващото съдебно 
заседание по делото е насрочено за 09.12.2009 г.  

 - адм. д. № 853/2007 г., III „В” - гледано като насрочено за 03.12.2008 
г. Нови насрочвания за 25.03.2009 г., 03.06.2009 г. и 02.12.2009 г. Поради 
нередовно призоваване делото е отлагано, като съдът е давал указания за 
изпращане на писма до СДВР, служба „Адресна карта”, откъдето е изисквана 
информация за постоянни и настоящи адреси на заинтересовани страни. На 
03.06.2009 г., в съдебно заседание, заинтересована страна е направила 
изявление, че не е управител на етажната собственост, а се явява в лично 
качество, с оглед на което съдът е изискал информация от СО-район 
„Средец” за списък на всички етажни собственици и адресите им за 
призоваване, като е насрочил делото за 02.12.2009 г. /6 м. по-късно/. 

 - адм. д. № 1062/2007 г., III „В” - гледано като насрочено за 03.12.2008 
г. Нови насрочвания на делото за 01.04.2009 г., 10.06.2009 г. и 02.12.2009 г. В 
съдебно заседание от 03.12.2008 г. е дадена възможност на процесуалния 
представител на жалбоподателя за становище по представените 
доказателства. На 01.04.2009 г. е даден ход на делото, направено изявление от 
жалбоподателя за представяне на доказателства от ответника. Съдът е дал 
указания и предупредил за санкция по чл. 405, ал. 1 от ЗСВ и е отложил 
делото за нова дата. В съответствие указанията на съда е изпратено писмо на 
СО-район „Младост”, които са изпълнени на 27.04.2009 г. На 10.06.2009 г. е 
допусната съдебно-техническа, определено е вещо лице и за събиране на 
доказателства делото е насрочено за 02.12.2009 г. 

 - адм. д. № 2055/2004 г., III „В” - гледано като насрочено за 10.12.2008 
г. Нови насрочвания за 11.03.2009 г., 24.04.2009 г., 30.09.2009 г. и 09.12.2009 
г. В съдебно заседание от 10.12.2009 г. съдът е констатирал, че ответникът не 
е изпълнил указания, дадени с определение от 27.02.2008 г. и повторно 
съобщении на 11.22.2008 г., с оглед на което, на основание чл. 405, ал. 2 от 
ЗСВ, съдът е изискал писмени обяснения от кмета на СО, като изрично е 
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указал, че при неизпълнение, ще бъде наложена глоба. В съдебно заседание 
от 11.03.2009 г., след като съдът е констатирал нередовно призоваване, е 
отложил делото за нова дата, дал е указания за изпращане на писмо до СДВР, 
Служба „Адресна картотека” и отново констатира, че ответникът не е 
изпълнил указания, дадени в предходни съдебни заседания, за комплектоване 
на административната преписка. Повторно са изискани писмени обяснения с 
предупреждение за налагане на санкция по чл. 405 от ЗСВ. В съдебно 
заседание от 29.04.2009 г. за пореден път са давани указания по чл. 405 от 
ЗСВ до ответника. С писмо от 01.06.2009 г. СО информира съда, че повторно 
изпраща докладна записка, от която е видно, че административната преписка 
се комплектова в дирекция „Архитектура и градоустройство”. В съдебно 
заседание от 30.09.2009 г. съдът констатира, че жалбоподатели № 2 и № 3 не 
са изпълнили указания, с оглед на което са налице предпоставките по чл. 200, 
ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./ за връщане на подадената от тях жалба, докладвал е 
молба на ответника, представена в изпълнение на указания и е насрочил 
делото за 09.12.2009 г. По делото са давани многократни указания на 
ответника за комплектоване на административната преписка, изисквани 
писмени обяснения, без да е прилагана до край разпоредбата на чл. 405, 
ал. 2 от ЗСВ. Констатира се отново забавено администриране 
редовността на депозираните жалби, предвид указанията, дадени на 
30.09.2009 г., и предупреждението за тяхното връщане поради 
констатирани нередовности.  

 - адм. д. № 585/2007 г., III „В” е било оставено без движение. С 
определение от 29.09.2008 г. жалба № 1 е оставена без движение. С 
определение от 13.01.2009 г. жалбата е върната и производството е 
прекратено по отношение на същата. С разпореждане от 30.03.2009 г. делото 
е насрочено в открито съдебно заседание за 27.05.2009 г., като е указано на 
ответника да комплектова преписката, на основание чл. 39, ал. 2 от ЗАП 
/отм./. В съдебно заседание, проведено на 27.05.2009 г., е даден ход на 
делото, докладвана е постъпилата административна преписка, предоставена е 
възможност за становище и е указано на ответника представянето на други 
доказателства. В следващо открито съдебно заседание, проведено на 
04.11.2009 г., съдът е констатирал, че ответникът не е изпълнил задължение 
за представяне на доказателства, дадени са указания по чл. 405 от ЗСВ, и 
делото е насрочено за 10.02.2010 г. 

 - адм. д. № 4716/2006 г., III „В” е било спряно с протоколно 
определение, постановено в съдебно заседание от 30.05.2007 г., до 
приключване на адм. д. № 1212/06, III „В” състав на СГС с влязъл в сила акт. 
Последната справка за хода на преюдициалното дело е от 02.11.2009 г., с 
която е констатирано, че делото по преюдициалния спор е насрочено в 
открито съдебно заседание за 10.02.2010 г.  

 - адм. д. № 194/2008 г., III „В” е било оставено без движение. С 
определение от 16.03.2009 г., постановено в закрито заседание, съдът е 
конституирал нови заинтересовани страни, констатира, че указания, дадени с 
разпореждане от 11.11.2005 г. са изпълнени с молба от 27.02.2009 г. от 
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наследниците на починалия жалбоподател и е насрочил делото в открито 
съдебно заседание за 27.05.2009 г. На тази дата е даден ход на делото, 
предоставена възможност за доказателствени искания и, за събиране на 
доказателства, делото е отложено и насрочено за 11.11.2009 г. На 11.11.2009 
г. е допусната съдебно-техническа експертиза, определено вещо лице и 
делото отложено за 10.03.2010 г. 

 - адм. д. № 03376//2006 г., III „В” е било насрочено в съдебно 
заседание за 10.12.2008 г., на която дата, поради нередовно призоваване, 
делото е насрочено за 11.03.2009 г. В съдебно заседание, проведено на 
11.03.2009 г., вещото лице е направил изявление за нередовно призоваване и 
късно уведомяване, в резултат на което не е изготвено заключението. В 
съдебно заседание от 29.04.2009 г. е даден ход на делото и повторно е указано 
на главния архитект да изпълни указания, дадени в предходно съдебно 
заседание. Указано е на същия да бъдат изискани писмени обяснения, с оглед 
разпоредбата на чл. 405 от ЗСВ, и за събиране на доказателства делото е 
отложено. В съдебно заседание от 30.09.2009 г. съдът е констатирал, че 
жалбоподателят е починал на 08.05.2009 г., конституирал е наследниците му 
като заинтересовани страни, заменил е вещото лице и е насрочил делото за 
02.12.2009 г. 

 - адм. д. № 862/2001 г., III „В” е спряно с протоколно определение, 
постановено в съдебно заседание от 26.09.2001 г., на основание чл. 182, ал. 1, 
б. „б” от ГПК /отм./. С разпореждане от 26.09.2009 г, на основание чл. 183 от 
ГПК /отм./, производството по делото е възобновено след като е 
констатирано, че преюдициалното дело е приключило с влязъл в сила акт. 
Насрочено в открито съдебно заседание за 29.04.2009 г., на която дата е даден 
ход, предоставена възможност на жалбоподателя за запознаване с 
представените доказателства и за становище по тях. В следващо съдебно 
заседание от 07.10.2009 г., съдът е счел, че жалбоподателят следва да изложи 
конкретни писмени обстоятелства, обосноваващи правен интерес. Указано е 
конкретно, че при излагане на обстоятелствата, жалбоподателят трябва да 
съобрази, че Заповед № 1818/26.10.2000 г. на ДНСК, мотивирала издаването 
на оспорения в настоящото производство акт, е оставена в сила с решение на 
ВАС. Делото е насрочено, при тези указания, за 10.02.2010 г. 

 - адм. д. № 2215/2001 г., III „В” е спряно с определение, постановено в 
съдебно заседание от 30.09.2002 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./. Последната справка за хода на преюдициалното дело е от 03.11.2009 г. 

 - адм. д. № 3603/2003 г., III „В” е оставено без движение. С писмо, 
изх. № 93-01-422/30.12.2008 г. на СО-район „Витоша”, са изпълнявани 
указания. С определение от 20.01.2009 г. съдът отново е оставил жалбата без 
движение, като е дадена възможност на жалбоподателя да представи писмени 
доказателства относно съществуването на вещно право върху имот, засегнат 
от обжалвания план, т.е, че е заинтересована страна, по смисъла на чл. 295 от 
ППЗТСУ, към момента на издаване на обжалваната заповед; да посочи в коя 
част обжалва решение № 89 по протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС и по 
отношение на кой имот, както и в какво се състои порока на обжалвания акт. 
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На шестата година, след образуване на делото, съдът дава указания, 
касаещи допустимостта на жалбата.  

 - адм. д. № 3396/2006 г. е оставено без движение. С разпореждане от 
05.02.2008 г., изписано върху писмо с вх. № 2474/01.02.2008 г. на СО-район 
„Надежда”, е указано комплектоването на преписката и представяне на 
доказателства за уведомяване на всички жалбоподатели. Съобщението е 
получено на 14.03.2008 г. Повторно изпратено съобщение до ответника с 
указания за незабавно изпълнение, получено на 25.09.2008 г. Разпореждане на 
съда от 27.02.2009 г. за изпълнение на указания, дадени на 16.02.2008 г., като 
изрично бъдат уведомени лицата, че при неизпълнение, съдът ще приеме, че 
жалбата не се поддържа и делото ще бъде прекратено. С разпореждане от 
28.07.2009 г., делото е насрочено в открито съдебно заседание за 25.01.2010 г. 
/след 6 м./. 

 - адм. д. № 254/2002 г., III „Д” е спряно с определение, постановено в 
закрито заседание на 07.09.2006 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./. Правени са справки за хода на преюдициалното дело като от последна, 
направена на 18.05.2009 г., е видно, че е насрочено за 23.11.2009 г. 

 - адм. д. № 01688/2006 г., III „Д” е спряно до приключване с влязъл в 
сила акт на адм. д. № 02702/2006 г. на СГС. Последната справка е от 
03.11.2009 г., от която е видно, че по преюдициалното дело няма влязло в 
сила съдебно решение. 

 - адм. д. № 02286/2006 г., III „Д” е било насрочено за 02.12.2008 г. На 
тази дата, както и в съдебни заседания от 14.05.2009 г. и 19.11.2009 г., поради 
нередовно призоваване, делото е отлагано за нови дати. Последното 
насрочване на делото в открито съдебно заседание е за 11.03.2010 г. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – стари III „Г” и „Е” 

СЪСТАВИ 
 
 - адм. д. № 04399/2006 г., III „Г” е оставено без движение. Липсват 

доказателства за определен докладчик по делото. С разпореждане от 
06.01.2009 г. за пореден път съдът е изисквал комплектоване на 
административната преписка с указания, че ще бъде наложена глоба по чл. 
405 от ЗСВ. Изпратено съобщение на 16.02.2009 г., получено на 17.03.2009 г. 
от юрисконсулт на СО. Ново разпореждане от 07.04.2009 г., с което е 
наложена глоба на кмета на СО, в размер на 1500,00 лв., и отново е указано 
изпращане на административната преписка. На гърба на разпореждането 
ръкописно е отразено, че е изпратено писмо на 28.04.2009 г. и ново писмо на 
16.11.2009 г. 

 - адм. д. № 3775/2006 г., III „Г” е било спряно с определение, 
постановено в съдебно заседание от 29.01.2008 г., на основание чл. 182, ал. 1, 
б. „г” от ГПК /отм./. Не е посочен номера на делото, чието приключване се 
чака, като на гърба на протокола с молив е изписано: „ах. д. № 3858 чака 
решение от 14.04.2009 г.”; дата 21.05.2009 г. и подпис с молив. Справка не е 
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правена; от 14.05.2009 г. чака да се приложи решение по дело, образувано 
пред същото отделение. 

 - адм. д. № 2176/2005 г., III „Г” е спряно с определение от 18.05.2007 
г., постановено в съдебно заседание от същата дата, на основание чл. 182, ал. 
1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на кнахд № 3541. Не е отразено по 
описа на кой съд е образувано преюдициалното дело, като от 
обстоятелствената част на определението се разбира, че е на касационен 
състав на СГС. В закрито заседание от 21.11.2008 г. има резолюция само с 
подпис /неясно от кого/ да се изискат данни за касационното производство. 
На 29.11.2008 г. е изпратено писмо. Едва на 09.01.2009 г. със справка: „на 
07.05.2007 г. е върнато на 98-и състав на СРС /върнато е преди делото да е 
спряно/. Нова резолюция само с подпис от 14.01.2009 г. за справка по хода и 
резултата на делото на СРС в 14-дневен срок. Резолюцията не е изпълнена. 
Нова резолюция от 15.04.2009 г. С писмо, постъпило на 15.05.2009 г., СРС 
уведомява СГС, че делото е прекратено и изпраща копие от постановения 
съдебен акт. Върху текста на същото писмо, с писмена резолюция от 
18.05.2009 г. отново се изискват данни за хода на делото. С ново писмо от 
09.06.2009 г. СРС отново уведомява, че делото е прекратено. Върху писмото 
има резолюция „КД/12.06.2009 г.”, която е подписана. По делото не са 
извършвани други процесуални действия от съда. 

 - адм. д. № 3777/2004 г., III „Г” е спряно на 28.02.2006 г. с 
определение, постановено в съдебно заседание от тази дата, на основание чл. 
182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Правени са справки по хода на 
преюдициалното дело. 

 - адм. д. № 2967/2005 г., III „Г” е спряно на 24.11.2006 г. с 
протоколбно определение, постановено в съдебно заседание от тази дата. 
Правени са справки за хода на преюдициалното дело, което не е приключило 
с влязло в сила решение. 

 - адм. д. № 3481/2004 г., III „Г” е било насрочено за 09.11.2008 г. За 
събиране на доказателства делото е отложено и насрочено за 30.06.2009 г. На 
тази дата отново е отложено поради неизготвена експертиза и насрочено за 
09.02.2010 г. /след близо 8 м./. 

 - адм. д. № 03781/2006 г., III „Г”. С ръкописно разпореждане от 
10.12.2008 г. е допусната съдебна експертиза и делото е било насрочено за 
23.06.2009 г. Допусната е допълнителна задача и делото е отложено за 
23.02.2010 г. 

 - адм. д. № 04823/2006 г., III „Г” е било висящо и насрочено за 
09.12.2008 г. за събиране на доказателства делото е отложено и насрочено за 
06.10.2009 г. За събиране на допълнителни доказателства е насрочено за 
23.03.2010 г. 

 - адм. д. № 760/2007 г., III „Г” е било висящо и насрочено за 
09.12.2008 г. За събиране на доказателства е насрочено за 06.10.2009 г. Ново 
съдебно заседание е насрочено за 23.03.2010 г., за представяне на 
допълнително заключение на вещото лице. 
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 - адм. д. № 1421/2005 г., III „Е” е спряно поради наличие на 
преюдициално дело. Последна справка е правена на 15.04.2009 г., от която е 
видно, че преюдициалното е насрочено за 10.12.2009 г.  

 - адм. д. № 1828/2002 г., III „Е” е спряно. На 30.01.2009 г. е правена 
справка за хода на преюдициалното дело от СРС. С разпореждане от 
10.02.2009 г. е указано на страните да представят доказателства по 
приключването на спора. Изпратени и получени съобщения от страните към 
30.06.2009 г. На 03.09.2009 г., с молба депозирана по делото, страна е 
уведомила съда, че преюдициалното дело не е приключило с краен съдебен 
акт.  

 - адм. д. № 914/2007 г., „Е” състав е оставено без движение. С 
разпореждане от 06.11.2008 г. отново без движение. Ново писмено 
разпореждане от 22.12.2008 г., положено на гърба на стр. 42, за уведомяване 
на ответника за определението от 06.11.2008 г. Делото е оставено без 
движение на 05.01.2009 г., поради невнесен депозит. Отстранени 
нередовности на 10.02.2009 г. и делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 15.10.2009 г. С определение от 16.02.2009 г. е оставено без 
уважение искането за конституиране на допълнителни заинтересовани страни 
/определението е написано с печатен текст/. Стр. 63 от делото е фото копие от 
молба с няколко писмени резолюции, които трудно се разчитат, имащи 
отношение към движението на делото. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 15.10.2009 г. В съдебно заседаниe от тази дата съдебният състав 
обратно на предишното определение, е конституирал 28 заинтересовани 
страни и делото е насрочено за 23.03.2010 г. 

 - адм. д. № 3452/2005 г., III „Е” състав е било насрочено за 16.12.2008 
г. На тази дата е допусната съдебно-техническа експертиза и делото е 
насрочено за 19.05.2009 г. На основание чл. 120 от ГПК /отм./ са 
конституирани нови жалбоподатели и делото е насрочено за 05.11.2009 г. 
Поради неявяване на вещото лице в съдебно заседание делото е отложено за 
27.04.2010 г., като съдът е разпоредил да се изискат писмени обяснения, 
предвид разпоредбата на чл. 405 от ЗСВ.  

 - адм. д. № 2518/2005 г., III „Е” състав. В съдебно заседание от 
09.06.2009 г. са приети доказателства, указано е представянето на данъчно 
досие и възможност на вещото лице да се яви в съдебно заседание, като 
делото е насрочено за 11.02.2010 г.  

 - адм. д. № 04848/2006 г., III „Е” състав е било насрочено. В съдебно 
заседание от 21.05.2009 г. е допуснато издаването на съдебно удостоверение 
/несвоевременно направено, без да е наложена санкция по чл. 65 от ГПК 
/отм./, допусната е допълнителна задача и делото е отложено за 04.02.2010 г.. 

 - адм. д. № 289/2007 г., III „Е” състав е било насрочено. С 
определение от 11.12.2008 г. производството по делото е прекратено и 
изпратено по подсъдност на Административен съд-София. С определение от 
30.01.2009 г. Административен съд-София е повдигнал спор за подсъдност и 
изпратил делото във ВАС. С определение от 03.07.2009 г. ВАС е върнал 
делото на СГС. С резолюция от 13.07.2009 г., изписана върху гърба на стр. 
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226 от делото, съдът го  е насрочил в открито съдено заседание за 18.02.2010 
г. 

 - адм. д. № 882/2007 г., III „Е” състав е било насрочено за 04.12.2008 
г. В съдебно заседание от тази дата е дадена последна възможност на 
жалбоподателя за представяне на доказателства и делото е отложено за 
02.06.2009 г. /не е наложена санкция по чл. 65 от ГПК /отм./. За събиране на 
доказателства делото отново е отложено и насрочено за 28.01.2010 г., като е 
дадена възможност на ответника да вземе становище по представено 
удостоверение. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – стари III „А” и „Ж” 

СЪСТАВИ 
 
- адм. д. № 16/2001 г., III „А” състав е било спряно с определение от 

25.02.2004 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до 
приключване на друго преюдициално дело. По настоящото дело, отново, 
Въззивно отделение и СРС изпращат неточни и неверни справки. 
Резолюциите и тук са изписвани на ръка върху други документи, без да е 
отразявано името на съдията, постановявал акта. Последна резолюция от 
13.10.2009 г. 

- адм. д. № 05000/2006 г., III „А” състав към момента на предходната 
проверка е било оставено без движение. С определение от 03.02.2009 г. в 
съдебно заседание, с неясен съдебен състав, в края на определението има 
подписи на трима съдии, като само на един от съдиите е отразено името. 
Производството по делото е прекратено по отношение на заинтересовани 
страни, които не са изпълнили в срок, дадени от съда указания да представят 
доказателства за това им качество. Със същото определение е указано на 
новоконституирани страни да представят доказателства. С определение 
16.09.2009 г. са конституирани 10 физически лица - жалбоподатели, като 
ответник главния архитект и 18 физически лица – заинтересовани страни. С 
определение от 25.09.2009 г. е заличена заинтересована страна, а на нейно 
място е конституирана друга. Столична община не е представила пълен 
списък на жалбоподатели и заинтересовани страни, което изключително 
много затормозява производството. С разпореждане от 17.09.2009 г., 
отново изписано на ръка върху бял, неномериран лист, делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 15.03.2010 г. /след 6 месеца/. 

 - адм. д. № 0693/2006 г., III „А” състав към момента е било висящо и 
насрочено в съдебно заседание за 01.12.2008 г. На тази дата вещото лице е 
изложило съображения за невъзможност да изготви заключението си, поради 
неосъществен контакт със страните, и е поискал отлагане на делото. Съдът е 
дал последна възможност вещото лице да изготви заключението с указание, 
че ако не бъде изготвено, ще му бъде наложена глоба и делото е насрочено за 
08.06.2009 г. В съдебно заседание съдът е оставил делото без движение, като 
е изискал от СО-район „Панчарево” списък на заинтересовани страни /3 
години след образуване на делото/. С определение от 02.10.2009 г. са 
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конституирани заинтересовани страни, допуснато изслушване на вещо лице и 
делото е насрочено за 15.03.2010 г. 

 - адм. д. № 04575/2006 г., III „А” състав към момента на предходната 
проверка е било висящо и насрочено за 10.12.2008 г. В съдебното заседание 
ответникът е задължен да представи доказателства и делото е отложено за 
15.06.2009 г.С разпореждане от 11.12.2008 г., постановено в закрито съдебно 
заседание, жалбоподателят е задължен да представи доказателства, като му е 
указано, че в противен случай жалбата ще бъде върната. С разпореждане от 
16.01.2009 г. в състава на експертизата е включено вещо лице, посочено от 
заинтересована страна в процеса. С разпореждане от 14.03.2009 г. ответникът 
повторно е задължен да представи доказателства. В съдебно заседание, 
проведено на 15.06.2009 г., поради неизготвено заключение на тройната 
експертиза и непредставени доказателства от ответника, делото е отложено за 
14.12.2009 г. 

 - адм. д. № 02608/2006 г., III „А” състав към момента на предходната 
проверка е било висящо и насрочено за 01.12.2008 г. Поради нередовно 
призоваване, констатирано в това съдебно заседание, делото отложено за 
нова дата. Указано на СО-район „Витоша” да представи удостоверение за 
наследници на починала заинтересована страна, да се приложат като 
доказателства две дела на СГС. Доказателствени искания са направени две 
години след като е даден ход на делото. На 08.06.2009 г. не е даден ход на 
делото, поради нередовно призоваване на заинтересована страна. Указано на 
жалбоподателя да конкретизира задачи към допуснатата съдебно-
графологична експертиза и делото е насрочено за 09.12.2009 г. Вещото лице е 
депозирало молба, с която върнало делото с обяснение, че не е представен 
оригинала на изследвания обект, както и образци от подписи. Молбата на 
вещото лице е от 20.11.2009 г., върху която има разпореждане от 24.11.2009 г. 
за докладването й в съдебно заседание. Поради неизготвянето на 
заключението по назначената експертиза, делото, по всяка вероятност, ще 
бъде отложено. Жалбоподателят не е заявявал навреме събирането на 
доказателства, както е и налице бездействие по отношение на тяхното пълно 
събиране. 

 - адм. д. № 3725/2005 г., III „А” състав към момента на предходната 
проверка е било висящо и насрочено за 03.12.2008 г. На тази дата повторно е 
предоставена възможност за представяне на исканите доказателства. Ново 
разпореждане, с което е указано на ответника – РДНСК да комплектова 
цялата административна преписка и делото е насрочено за 15.06.2009 г. В 
съдебно заседание от тази дата са приети доказателства, изискано е 
доказателство от Министерството на транспорта. На жалбоподателя е 
предоставена възможност да постави въпроси към съдебно-техническата 
експертиза и делото насрочено за 15.02.2010 г. /след 8 месеца/. 

- адм. д. № 85/2005 г., III „А” състав към момента на предходната 
проверка е било оставено без движение. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 16.02.2009 г. В съдебно заседание от тази дата не е 
даден ход на делото, поради нередовно призоваване, конституирани са нови 
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заинтересовани страни и е отложено. С разпореждане, постановено в закрито 
заседание, са конституирани заинтересовани страни, изискано е 
представянето на доказателства за собственост на тези страни. 
Разпореждането и изписано на ръка, подписано е, но не е отразено името на 
съдията, постановил акта. Ново разпореждане от 21.04.2009 г., написано на 
гърба на л. 144 от делото, с указания заинтересована страна да представи 
доказателства. В съдебно заседание, проведено на 22.06.2009 г., е 
констатирано нередовно призоваване и делото е насрочено за 19.12.2009 г. 
Обжалва се проект на кадастрален, улично – регулационен и застроителен 
план с 59 заинтересовани страни и ответник - СОС. 

 - адм. д. № 2371/2000 г., III „Ж” състав е било спряно на основание 
чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване с влезли в сила съдебни 
решения на четири граждански дела, образувани пред различни състави на 
СРС. Правени са справки за хода на преюдициалните дела след проверката на 
01.07.2009 г., 10.09.2009 г. и 23.10.2009 г. Към датата на проверката 
преюдициалните дела не са приключили. 

 - адм. д. № 1800/2000 г., III „Ж” състав е било спряно с определение 
от 14.03.2007 г. до приключване на дело висящо пред СГС. С разпореждане 
от 04.03.2009 г. е изискана нова справка за хода на преюдициалното дело. На 
16.03.2009 г. и 19.03.2009 г. - нови справки като въззивно отделение, при 
всяка нова справка за хода на преюдициалното, е давало различни 
отговори. Съгласно последния отговор, делото е изпратено във ВКС на 
30.10.2002 г. С писмо от 24.07.2009 г. ВКС уведомява СГС, че 
преюдициалното дело е решено и върнато на СГС на 17.05.2003 г. /години 
преди проверяваното дело да е спряно/. С писмото е приложено незаверено 
копие от решението на ВКС. С Решението на ВКС делото е върнато за 
разглеждане от друг състав на СГС. Резолюция от 09.09.2009 г. за изискване 
на нова справка от СГС, Въззивно отделение. Изпратено писмо на 11.09.2009 
г., на което не е отговорено. Напомнително писмо е изпратено на 19.10.2009 
г. Изпратен отговор, след няколкократни писма, със следния отговор, написан 
на ръка върху писмото на СГС, АД-„изпратено на СРС на 05.01.2004 г. на 37-
и състав на СРС”. Отново дата преди спирането на настоящото дело 
/съставът не е изследвал преюдициалността на спора, допуска спирането 
на основание представено от страна удостоверение от 29.01.2001 г., 
издадено 6 години преди датата на спирането на производството. 
Въззивно отделение на СГС представя неточни и неверни данни по хода 
на правен спор, приблизително две години. Резолюция от 22.10.2009 г. за 
изискване на справка от СРС. На 02.11.2009 г. СРС изпраща отговор върху 
писмото: „делото изпратено в СГС на 26.09.2000 г. Ново разпореждане от 
03.11.2009 г. за нова справка от СРС, 37-и състав. Към момента на 
извършване на проверката в СГС не е постъпил отговор от СРС. Констатира 
се, че справките на 37-и състав също неточни и неверни. 

 - адм. д. № 03487/2006 г., III „Ж” състав е е било оставено без 
движение. В съдебно заседание от 20.05.2009 г. е даден ход на делото, 
допусната е съдебно-техническа експертиза, приети са представените с 
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жалбата доказателства и делото е насрочено за 16.11.2009 г. На тази дата е 
прието заключението на вещото лице, дадена възможност на ответника за 
запознаване с представени доказателства /незаявено своевременно от страна в 
процеса: и делото е насрочено за 20.03.2010 г. 

 - адм. д. № 651/2008 г., III „Ж” състав е образувано след връщане от 
ВАС и е било насрочено за в съдебно заседание за 08.12.2008 г. В съдебно 
заседание от тази дата е даден ход на делото, приети са представените с 
жалбата доказателства, дадена е възможност за представяне на други и за 
изслушване на заключение на вещото лице в следващо заседание, поради 
неявяването му в настоящото, съдът е насрочил делото за 13.05.2009 г. В 
съдебно заседание са представени писмени доказателства, предоставена 
възможност на ответника да се запознае и вземе становище и делото 
отложено за 09.12.2009 г. 

 - адм. д. № 759/2004 г., III „Ж” състав. Оставено без движение към 
периода на предходната проверка. След отстраняване на нередовностите по 
жалбата, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 08.06.2009 г. В 
това съдебно заседание е даден ход на делото, приети доказателства, 
представени с жалбата, указано е на жалбоподателя да организира защитата 
си, определен 1 месечен срок страните да направят доказателствени искания 
и делото е насрочено за 07.12.2009 г. По предоставената на страните 
процесуална възможност за доказателствени искания, на жалбоподателите са 
изпращани съобщения, които са присъствали в съдебното заседание. В 
диспозитива на определението за отлагане на делото липсва категорична воля 
на съда, за кои от страните се дължи уведомяване и съобщаване на дадените 
процесуални възможности. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ – стари III „Б” и „З” 

състави 
 

  - адм.д.№2083/2003г. - /Б1/ - Проведено е открито съдебно заседание на 
08.10.08г., в което е даден ход на делото, приети са доказателства, изслушано 
е заключението на тройната СТЕ и делото е отложено с оглед продължен 
срок за оспорване на истинността на приетите в проведеното съдебно 
заседание доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 
13.05.09г., в което делото е отложено за комплектоване на административната 
преписка. Изпратено е писмо на СОС, получено на 04.06.09г. В открито 
съдебно заседание, проведено на 01.10.09г. делото е отложено по същата 
причина и ответникът повторно е задължен да представи определени 
документи. Делото е отложено за 16.03.2010г.  

- адм.д.№01668/2006г. –/Б2/ - На 23.06.08г. е депозирана молба за 
възобновяване на производството по делото с приложен препис от влязло в 
сила решение на СГС. С разпореждане от 04.08.08г. е разпоредено препис от 
молбата да се връчи на насрещната страна. С определение от 13.02.09г. 
производството по делото е възобновено, след като е констатирано че 
преюдициалното производство е приключило. Проведено е открито съдебно 
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заседание на 10.06.09г., в което на делото е даден ход, ответникът е задължен 
да представи заявлението цитирано в констативния акт, по който е започнала 
процедурата по попълване на кадастралната основа на имота, дадена е 
възможност страните да вземат становище по делото и жалбата и да 
ангажират всички относими доказателства, включително и СТЕ и делото е 
отложено за 11.03.2010г. С оглед на дадените указания ответникът е 
депозирал писмо на 02.07.09г. С разпореждане от 17.07.09г. е разпоредено да 
се съобщи повторно на ответника, че следва да изпълни указанията на съда от 
10.06.09г. С разпореждане от 30.07.09г. делото е пренасрочено за 25.01.2010г.  

- адм.д.№1566/2004г. –/Б3/ - Проведено е открито съдебно заседание на 
15.12.08г., в което на делото е даден ход, допусната е СТЕ. СТЕ е депозирана 
на 23.03.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 25.03.09г., в което на 
делото е даден ход и е отложено, след като е констатирано, че заключението 
на допуснатата експертиза не е депозирано в срок. Проведено е открито 
съдебно заседание на 15.06.09г., в което на делото е даден ход и същото е 
отложено за даване на възможност на вещото лице да се яви в съдебно 
заседание и да заяви, дали поддържа изготвеното заключение. Делото е 
отложено за 04.02.2010г.  

- адм.д.№3936/2005г.– С разпореждане от 14.01.09г. делото е насрочено 
за 23.03.09г. С определение от 04.02.09г. е прекратено производството по 
отношение на ДНСК и са отменени всички извършени процесуални действия. 
При проведено на 23.03.09г. открито съдебно заседание съдът е констатирал, 
че не следва да се дава ход на делото, тъй като на 17.03.09г. е постъпила 
частна жалба срещу прекратителното определение. Делото е отложено за 
03.12.09г.  

- адм.д.№1811/2005г.– Проведено е открито съдебно заседание на 
08.12.08г., в което е заменено вещото лице, с оглед на депозирана от него 
молба, че не е в състояние да изпълни възложената му задача. Проведено е 
открито съдебно заседание на 23.03.09г., в което делото е отложено за  даване 
на възможност на вещите лица да изготвят заключението си, като им е 
указано, че депозитът за назначената експертиза е внесен на 23.02.07г. СТЕ е 
депозирана на 31.10.08г. Проведено е открито съдебно заседание на 
10.06.09г., в което е прието заключението на тройната експертиза. С 
определение от 16.06.09г. е допусната нова тройна експертиза. С писмо 
постъпило на 02.11.09г. вещите лица са уведомили съда, че не са изпълнили 
възложената им задача, защото никоя от страните не ги е потърсила. На 
05.05.09г. е проведено открито съдебно заседание, в което са определени две 
дати за извършване на съвместен оглед и делото е отложено за 18.12.2010г.  

- адм.д.№1039/2003г. - /Б1/ Проведено е открито съдебно заседание на 
15.12.08г. /Милен Василев/, в което на делото не е даден ход, предвид 
повторното неизпълнение на задължението на ответника да посочи адреси на 
заинтересованите страни, като ответникът отново е задължен да посочи 
адресите им с предупреждение за налагане на глоба по чл.405 от ЗСВ. 
Проведено е открито съдебно заседание на 11.05.09г. В проведено на 
05.11.09г. открито съдебно заседание на делото не е даден ход, поради 



13 
 

нередовно призоваване на заинтересованите страни и ответникът е задължен 
да представи определени документи, част от административната преписка. 
Делото е отложено за 20.04.2010г. 
   - адм.д.№2649/2003г. –С разпореждане от 19.01.09г. е разпоредено да 
се изпрати ново съобщение. С разпореждане от 27.01.09г. делото е 
преразпределено от ІІІ на І-ви докладчик. С молба от 03.02.09г. 
процесуалният представител на жалбоподателя е представил обжалвания 
административен акт. С разпореждане от 06.02.09г. делото е насрочено и 
административният орган е задължен да представи административната 
преписка в цялост. Проведено е открито съдебно заседание на 26.05.09г., в 
което на делото е даден ход, ответникът е задължен отново да представи 
административната преписка и делото е отложено за 15.12.09г.  
   -адм.д.№2430/2004г. –На 07.05.09г. е депозирано писмо от ответника в 
изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 20.07.09г. на ответника 
е указано да представи разписния списък, както и да се изискват последния 
известен постоянен и настоящ адрес на заинтересованите страни. С 
разпореждане от 02.10.09г. производството по делото е оставено без 
движение, като на жалбоподателите са дадени указания да заявят, дали 
поддържат жалбата си, да представят данни са съседи на имота, а ответникът 
е задължен да представи определени доказателства. С оглед на дадените 
указания е депозирано заявление от част от жалбоподателите на 21.10.09г. С 
разпореждане от 10.11.09г. е констатирано, че дадените с разпореждане от 
02.10.09г. указания са изпълнени частично. 

- адм.д.№ 3957/2004г. – С определение от 04.12.08г. производството по 
делото е възобновено, с оглед на постъпило на 26.11.08г. писмо от Столична 
община с приложени удостоверения за наследници и адреси за призоваването 
им. С определение от 27.01.09г. е разпоредено нанасяне на поправки в 
изготвения списък за призоваване, конституирани са заинтересовани страни. 
С определение от 24.02.09г. са конститурани наследниците на починал 
жалбоподател. Проведено е открито съдебно заседание на 13.05.09г., в което 
на делото не е даден ход, с оглед на постъпили данни за починали седем 
жалбодатели, делото е отложено за 11.02.2010г. С определение от 25.05.09г. 
са конституирани заинтересовани страни. С определение от 01.10.09г. от 
списъка за призоваване са заличени починали заинтересовани страни и на 
тяхно място са конституирани техните наследници. 

- адм.д.№4371/2003г. – Проведено е открито съдебно заседание на 
01.12.08г., в което на делото е даден ход, поставена е допълнителна задача на 
вещото лице по допуснатата СТЕ и делото е отложено за събиране на 
доказателства. Заключението на вещото лице е депозирано на 06.04.09г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 13.04.09г.,в което на делото е 
даден ход, изслушано е вещото лице и за събиране на доказателства делото е 
отложено за 03.12.09г. 

- адм.д. №2157/2000 г. – /Б3/ - Проведено е открито съдебно заседание 
на 08.09.08г., в което е определено ново вещо лице, с оглед на постъпила 
молба от предишното вещо лице, че е служебно ангажирано. Проведено е 
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открито съдебно заседание на 09.03.09г., в което е определено ново вещо 
лице в състава на тройната СТЕ. Проведено е открито съдебно заседание на 
25.05.09г., в което са определени две дати за оглед на недвижимите имоти и 
делото е отложено за 03.12.09г.  

- адм.д.№87/2007г. - /З1/ - Проведено е открито съдебно заседание на 
09.12.08г., в което е изслушан свидетел и вещото лице и е допусната тройна 
СТЕ. По делото е приложено копие от сигнал от 11-05.09г. / от адв. Герчо 
Кандиларов/ до ИВСС и председателя на СГС. Проведено е открито съдебно 
заседание на 12.05.09г., в което делото е отложено за изготвяне на тройната 
СТЕ. Проведено е открито съдебно заседание на 10.11.09г., в което е прието 
заключението на тройната СТЕ, конституирани са заинтересовани страни, с 
оглед на което делото е отложено за 27.04.2010г. 

- адм.д.№04849/2006г. - /З 3/ - Проведено е открито съдебно заседание 
09.12.08г. са приети доказателства и за събиране на доказателства делото е 
отложено. С разпореждане от 27.01.09г. делото е разпределено от ІІІ на І 
докладчик. Проведено е открито съдебно заседание на 17.03.09г., в което е 
прието заключението на вещото лице и за събиране на доказателства делото е 
отложено. Проведено е открито съдебно заседание на 20.10.09г., в което е 
изслушана допълнителната СТЕ и за събиране на доказателства делото е 
отложено за 30.03.2010г.  

- адм.д.№1170/2005г. - /З/ - Проведено е открито съдебно заседание на 
09.12.08г., в което са приети доказателства и за изслушване на тройната СТЕ 
делото е отложено. Проведено е открито съдебно заседание на 06.10.09г., в 
което на делото е отложено за 16.03.2010г., като е разпоредено да се изискат 
обяснения от две от вещите лица във връзка с неявяването им в съдебно 
заседание.  

- адм.д.№2058/2003г. - /З/ - Проведено е открито съдебно заседание на 
16.12.08г., в което на СОС е наложена глоба за неизпълнение на указанията, 
надлежно връчени на 17.11.08г. и делото е отложено. С разпореждане от 
27.01.09г. делото е преразпределно от ІІІ на І докладчик. Проведено е открито 
съдебно заседание на 31.03.09г., в което са приети доказателства и е 
разпоредено докладване на делото в закрито съдебно заседание за преценка 
на необходимостта от участие на допълнителни заинтересовани страни. С 
определение от 15.05.09г. са конституирани като страни наследниците на 
починал жалбоподател. Проведено е открито съдебно заседание на 10.11.09г., 
в което е разпоредено изискване на удостоверение за наследниците на 
определени лица и делото е отложено за 27.04.2010г.  

- адм.д.№073/2006г. /Б2/ – На 24.03.09г. е депозирана молба от 
жалбоподателката, с приложени удостоверения за наследници. С 
разпореждане от 02.04.09г. е указано на жалбоподателката, че следва да 
уточни определени обстоятелства. С оглед на дадените указания е депозирана 
молба от жалбоподателката на 23.04.09г. С разпореждане от 22.05.09г. е 
дадена възможност на жалбоподателя да издири сведения за имена и адреси 
за призоваване на наследниците на съседите на имота. С разпореждане от 
22.05.09г. е разпоредено да се изискат данни за наследници на 
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заинтересовани страни. С разпореждане от 24.07.09г. е разпоредено да се 
изискат данни от СО за наследници. 

- адм.д.№254/2008г. /Б3/ - С разпореждане от 29.05.09г. е разпоредено 
да се изискат обяснения от ответника по какви причини не е изпълнил 
указанията на съда, за които е уведомен на 06.10.2008г. и на 25.09.09г., както 
и да се укаже отново на ответника, задължението му да посочи данни за 
заинтересованите страни. Ответникът е уведомен на 29.06.09г. със съобщение 
от 10.06.09г. С разпореждане от 24.07.09г. ответникът е задължен да 
представи данни за собствениците на определени имоти, а жалбоподателят да 
предостави информация за определени обстоятелства. С разпореждане от 
13.11.09г. е разпоредено делото да се докладва отново на 15.12.09г. за 
изпълнението на разпореждането от 24.07.09г.  

- адм.д.№01626/2006г. /Б2/ - С разпореждане от 23.07.09г. е 
разпоредено да се извърши нова справка за приключването на 
преюдициалното дело. С разпореждане от 24.07.09г. след като съдът е 
констатирал, че преюдициалното производство е приключило с влязло в сила 
съдебно решение, е оставил производството по делото без движение, с дадени 
указания жалбоподателят да уточни правния си интерес от обжалването. 
Разпоредено е и прилагането на адм.д.№384/2006г. по описа на СГС, ІІІ – 3 
състав. От приложените по делото документи не е видно, дали е 
изпратено съобщение до жалбоподателя за дадените от съда указания. С 
разпореждане от 25.11.09г. е разпоредено да се изготвят служебни преписи от 
решението по адм.д.№384/2006г., както и незабавно да се изпрати ново 
съобщение до жалбоподателя с разпореждането на съда от 24.07.09г.  

- адм.д.№2697/2003г. – С разпореждане от 27.01.09г. делото е 
преразпределено от ІІІ на І съдия-докладчик. На 16.02.09г. е изпратено писмо 
до Столичния общински съвет, с което е изискано представянето на цялата 
административна преписка. На 14.03.09г. е депозирана молба от един от 
жалбоподателите с посочен адрес за призоваване. На 17.04.09г. с писмо на 
Столична община са депозирани копия на документи. С разпореждане от 
06.08.09г. съдебният състав е констатирал, че до този момент не са били 
извършвани никакви процесуални действия, освен конституирането на 
наследниците на починалите двама жалбоподатели и следене на развитието 
на адм.д.№2497/2003г. по описа на СГС, ІІІ – в състав, което е образувано 
между същите страни, на същото правно основание и прекратено на 
основание чл. 95, ал.1 от ГПК /отм./ с определение, което не е влязло в сила. 
Със същото разпореждане производството по делото е оставено без 
движение, ответникът е задължен да представи определени доказателства, а 
жалбоподателите са задължени да заявят дали поддържат жалбата си и да 
внесат държавна такса за всяка жалба поотделно, един от жалбоподателите е 
задължен да представи доказателства за активната си процесуална 
легитимация. На 09.09.09г. е депозирана молба от един от жалбоподателите 
за освобождаване от внасянето на държавна такса. С разпореждане от 
23.11.09г. е конституирана заинтересована страна по делото. 
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- адм.д.№2856/2004г. /Б2/ - С разпореждане от 23.07.09г. е разпоредено 
извършването на справка за движението на адм.д.№443/2008г. по описа на 
СГС. Извършено е отбелязване, че посоченото дело е решено и изпратено по 
касационна жалба във ВАС на 26.09.09г. 

- адм.д.№1840/2005г. /Б2/ - Извършено е отбелязване от 20.01.09г. на 
лист, който не е номериран и не приобщен към делото, че няма нови 
данни.  

- адм.д.№4377/2003г. /Б2/ - С разпореждане от 19.02.09г. е разпоредено 
да се уведоми жалбоподателя, че в 6-месечен срок следва да посочи всички 
имена и адреси на заинтересованите страни и техните правоприемици, като и 
да заяви изрично поддържа ли интерес от обжалване към настоящия момент. 
Жалбоподателят е уведомен на 01.03.09г. със съобщение от 23.02.09г. Не са 
извършвани последващи процесуални действия.  

- адм.д.№924/2003г. /Б2/ - С разпореждане от 24.07.09г. е разпоредено 
да се извърши нова справка за движението на преюдициалния спор – 
адм.д.№3413/2005Г. по описа на СГС, ІІІ – д отделение. Извършено е 
отбелязване от 06.08.09г. на лист, който не е номериран и не приобщен 
към делото, че по преюдициалното дело е постъпила касационна жалба. 
Същото отбелязване е извършено и на 12.11.09г.  

- адм.д.№2341/2004г. /Б2/– С разпореждане от 19.02.09г. е разпоредено 
да се уведоми жалбоподателя, че съдът го задължава да представи актуални 
адреси и имена на всички заинтересовани страни в срока по чл.283, ал.1 от 
ГПК до 6-месечен срок от съобщението. С оглед на дадените указания е 
депозирана молба от жалбоподателите на 14.07.09г. С разпореждане от 
17.07.09г. ответникът е задължен да комплектова преписката с имена и 
адреси на всички заинтересовани страни, като в разпореждането е посочено, 
че при неизпълнение следва глоба по реда на ЗСВ.  

- адм.д.№1234/2005г. /Б2/ - С разпореждане от 23.07.09г. е разпоредено 
да се извърши нова справка за приключването на преюдициалното дело. 
Постъпило е на 17.09.09г. писмо от Софийски военен съд, с информация, че 
преюдициалното дело е изпратено за послужване на СГС, наказателна 
колегия. Изпратено е писмо до СГС, наказателна колегия на 28.10.09г. С 
разпореждане от 01.10.09г. е разпоредено извършване на справка от 
наказателна колегия или „от друга колегия”, ако не се намери в наказателна. 
Извършване на нови справки е разпоредено и на 13.11.09г. С разпореждане от 
17.11.09г. е разпоредено изискване на официална справка от Софийска 
градска прокуратура. На същата дата е изпратено писмо до СГП.  

- адм.д.№4554/2006г. – /Б1/ - С определение от 25.11.09г. 
производството по делото е възобновено, дадени са указания на 
жалбоподателя в 7-дневен срок да заяви изрично, дали поддържа жалбата си , 
след което делото да се докладва за насрочване. 

 
II. Стари и висящи дела, които не са били предмет на проверка 
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 - адм. д. № 2004/2000 г. е образувано на 01.08.2000 г. /според печата за 
образуване/ по жалба срещу заповед от 10.02.2000 г. на кмета на СО, 
постъпила в съда с вх. № 10863/28.04.2000 г. С разпореждане от 02.05.2000 г. 
жалбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса. Делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 17.01.2001 г. На тази дата, по 
искане на жалбоподателя, съдът е спрял изпълнението на обжалваната 
заповед, указал е изискването на преписката от ответника и за събиране на 
доказателства е отложил делото за нова дата. В протокола е отбелязано, че 
следва да се издаде обезпечителна заповед на молителя. На 23.03.2001 г. е 
депозирана молба от процесуалния представител на жалбоподателя за 
издаването на обезпечителната заповед, като се сочи, че от съдебното 
заседание и многократно е правена справка, но същата не е изготвена. В 
кориците на делото  е класирана обезпечителна заповед, издадена на тази 
дата. В съдебно заседание от 14.04.2001 г. са конституирани нови 
заинтересовани страни и делото е отложено за нова дата. С молба от 
24.09.2001 г. жалбоподателят е поискал спиране на производството по делото 
до приключване на адм. д. № 7/2000 г. на СГС. С протоколно определение от 
24.09.2001 г. съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 182, 
ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С разпореждане от 09.07.2008 г., на основание чл. 
183 от ГПК /отм./, съдът е възобновил производството и насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 28.01.2009 г. Със същия съдебен акт е указано 
комплектоване на административната преписка. Делото е е отложено за 
събиране на доказателства и насрочено за 29.04.2009 г. В това съдебно 
заседание, след като е представено съдебно удостоверение за наличие на 
преюдициално адм. д. № 655/2008 г. на СГС, съдът е спрял производството по 
делото. От направената справка за хода му е видно, че същото е насрочено в 
съдебно заседание за 19.05.2010 г.  

 - адм. д. № 1203/1997 г., III „В” състав е образувано на 16.07.1997 г. 
по жалба, изпратена чрез СО и постъпила с вх. № 11244/14.07.1997 г. С 
определение от 01.10.1997 г. е спряно изпълнението на обжалваната заповед 
и делото е насрочено в открито съдебно заседание за 26.11.1997 г. В 
съдебното заседание е указано на жалбоподателя да представи доказателства 
за наличие на висящо дело за собственост и делото е отложено за 15.04.1998 
г. Удостоверението за висящо гр. д. № 7348/19996 г. на СРС, 42 състав е 
депозирано по делото. С молба от 19.12.1998 г. е поискано спиране. 
Производството по делото е спряно с определение, постановено в закрито 
заседание на 16.01.1998 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. По 
делото са правени справки за хода на преюдициалното, последната от които е 
от 20.11.2009 г. и от която е видно, че е насрочено за 10.03.2010 г. 

 - адм. д. № 3603/2003 г., III „В” състав е образувано на 10.10.2003 г. 
по жалба, постъпила с вх. № 27318/16.09.2003 г. Съдебни заседания от 
25.02.2004 г. и 02.06.2004 г. са отлагане за събиране на доказателства. В 
съдебно заседание от 03.11.2004 г., съдът, след като е констатирал, че не са 
конституирани заинтересовани страни и погрешно е даден ход в предишните 
съдебни заседания, е отменил определението си за даване ход на делото и 
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задължил ответника да представи разписен лист за имоти. На 09.03.2005 г. 
делото е отложено поради неизпълнение на указанията, дадени на ответника 
повторно в този смисъл, и делото е отложено. На 18.05.2005 г. е 
констатирано, че не са изпратени данните на лица, които следва да бъдат 
конституирани, и делото е отложено с ново призоваване. С определение от 
29.11.2005 г. са конституирани заинтересовани страни и дадени указания на 
СО район ”Витоша”. Преди това, на 21.06.2005 г., СО е изпратила указанията 
по компетентност на район „Витоша”. На 27.06.2005 г. са отговорили, че не 
разполагат с актуална информация за адресите на тези собственици. С 
разпореждане от 26.01.2007 г. съдът е разпоредил отново да бъде изпратено 
писмо със съобщение за указанията от 05.12.2005 г. Резолюцията е поставена 
върху ново писмо от район „Витоша” от 11.01.2006 г., с което са уведомили 
съда, че не разполагат с исканата информация. С писмо от 14.02.2006 г. СО-
район „Витоша” е уведомил съда, че не съществуват нормативно определени 
задължения за общините да водят имотен или кадастрален регистър. Такова 
задължение, съгласно ЗКИР, имат Служба по вписванията, съответно 
Агенцията по кадастъра. Информация в районите за собствеността на 
имотите съществува, когато за същите е извършвана административна услуга. 
Резолюция на съда върху това писмо от юни 2006 г., че делото не може да 
бъде насрочено в открито съдебно заседание, поради невъзможност да бъдат 
призовани заинтересовани страни. Разпореждане от 15.06.2007 г. за 
изпращане на ново писмо на ответника, като това от 29.11.2005 г. Такива 
писма също са изпращани през 2007 и 2008 г. С определение от 20.01.2009 г., 
съдът, след като е констатирал, че към подадената жалба не са ангажирани 
доказателства, че жалбоподателят е заинтересовано лице по смисъла на чл.- 
295 от ППЗТСУ, указва на същия да представи такива и оставя без движение 
жалбата. Повече от 5 години след като делото е образувано са дадени 
указания, касаещи допустимостта на жалбата. Съобщението е върнато с 
отбелязване, че на 27.04.2009 г. жалбоподателката е починала. С писмо от 
03.06.2009 г. СО район „Витоша” е уведомил съда, че не може да издаде 
удостоверение за наследници, тъй като лицето не е починало. Разпоредено е 
на 08.06.2009 г. да се изпрати писмо на СДП за настоящ адрес на 
жалбоподателката. Разпореждане от 30.10.2009 г. за изпращане на ново писмо 
до кмета на район „Витоша” за адресите на наследниците на 
жалбоподателката. На 17.11.2009 г. е постъпило писмо от район „Витоша”, с 
което отново се уведомява съда, че няма данни лицето да е починало. По 
делото е постановено ново разпореждане от 19.11.2009 г. за изискване на 
информация от СДВР за адреса на жалбоподателката. 

 - адм. д. № 21/2001 г., III „Д” състав е образувано на 05.01.2001 г. по 
жалба, постъпила на 07.12.2000 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 20.11.2001 г. В съдебно заседание е допусната съдебно-
техническа експертиза и за събиране на доказателства е отложено за нова 
дата. На 30.04.2002 г. се констатира, че експертизата не е изготвена. С оглед 
изявление на жалбоподателя, че няма да внесе депозита за вещо лице, съдът е 
отменил определението си за нейното допускане, дал е възможност на 
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ответника за становище по представените доказателства и отлага делото. С 
протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 10.12.2002 г., 
съдът е спрял производството по делото до приключване на гр. д. № 
4008/1999 г. на СГС. По делото е правена справка за хода на 
преюдициалното. 

 - адм. д. № 618/2000 г., III „Г” състав е образувано на 13.03.2000 г. по 
жалба срещу мълчалив отказ на Областен управител, постъпила с вх. № 
5439/09.03.2000 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
07.07.2000 г. Съдът, след като е счел, че жалбата е бланкетна, я оставя без 
движение. Съдебно заседание от 16.01.2001 г. е отложено за събиране на 
доказателства. На 29.05.2001 г. производството по делото е спряно, на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на гр. д. № 
718/1993 г., 45 състав на СРС. За първи път справка за движението на 
преюдициалното дело е правена с писмо от 07.03.2007 г.-последната от 
11.03.2009 г. 

 - адм. д. № 2431/2004 г., „Г” състав е образувано на 30.07.2004 г. по 
жалба, постъпила с преписка вх. № 23789/21.07.2004 г. Насрочено в първо 
открито съдебно заседание за 15.04.2005 г. Съдебното заседание е отложено, 
поради нередовно призоваване, като са дадени указания на ответника да 
представи информация за адреси на заинтересовани страни. В следващо 
съдебно заседание, проведено на 27.05.2005 г., делото отново е отложено, 
дадени са повторни указания на ответника като е предупреден за налагане на 
санкция по чл. 201 от ЗСВ /отм./. С протоколно определение от 22.11.2005 г., 
производството е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./. Към 
момента тече процедура по установяване и конституиране на наследници. 

 - адм. д. № 3450/2003 г., „Г” състав е образувано на 10.10.2003 г. по 
жалба срещу отказ на патентното ведомство. По делото са проведени 11 
съдебни заседания съдебни заседания, насрочвани през 7 месеца. 
Насрочвания има и през 3 месеца. Съдебно заседание от 10.03.2009 г., за 
издаване на удостоверение, е отложено за 27.10.2009 г. Поради нередовно 
призоваване на заинтересована страна, конституирана в предходно съдебно 
заседание, съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 25.03.2010 г. 

 - адм. д. № 832/2004 г., „Г” състав е образувано на 18.03.2004 г. по 
делото са проведени 10 съдебни заседания, насрочвани през 5-6 месеца. В 
съдебно заседание от 20.02.2009 г., поради нередовно призоваване на всички 
заинтересовани страни, делото насрочено за 10.11.2009 г. Преди съдебното 
заседание са представени многобройни доказателства, констатирани нови 
заинтересовани страни, дадена възможност на всички страни за запознаване с 
доказателствата и назначена допълнителна задача. Последното насрочване на 
делото за 29.04.2010 г. 

 - адм. д. № 95/2002 г., III „Е” състав е образувано на 16.12.2002 г., 
съгласно датата, отбелязана на корицата на делото, по жалба, постъпила с вх. 
№ 30834/22.10.2002 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
18.11.2003 г. Първото открито съдебно заседание е отложено, след като е 
представен болничен лист. С протоколно определение от 16.03.2004 г. 
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производството по делото е спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./. 

 - адм. д. № 1617/2008 г., „А” състав е образувано на 10.10.2008 г. по 
жалба срещу мълчалив отказ, постъпила с вх. № 16246/15.12.1994 г. С 
разпореждане от 19.12.1994 г. жалбата е оставена без движение с указания да 
бъде подписана. По разпореждане на съда от 06.10.1995 г. е изпратено писмо 
на 10.10.1995 г. на ответника, на основание чл. 39, ал. 2 от ЗАП /отм./, за 
комплектоване на административната преписка. По делото липсва отговор от 
административния орган. С разпореждане от 21.10.2008 г. е изискано 
становище от жалбоподателите дали поддържат жалбата, съобщение за което 
е изпратено на 23.10.2008 г. Постъпило становище на 18.11.2008 г. от 
процесуален представител на жалбоподателите, с което заявяват, че 
поддържат жалбата и молят за изискване на административната преписка от 
ОСЗГ „Горубляне”. Съдът е предприел процесуални действия в този смисъл, 
като са изпращани писма на СО-район „Младост”, ОСЗГ „Панчарево”, с 
които е издирвана административната преписка.  С определение от 27.02.2009 
г. съдът е прекратил производството по делото, обжалвано с частна жалба 
пред ВАС. С Определение № 8715/30.06.2009 г., постановено по адм. д. № 
8222/2009 г., Върховният административен съд е отменил обжалваното и 
върнал делото в СГС за продължаване на съдопроизводствените действия, 
след като е приел, че от определението на съда не става ясно кое негово 
разпореждане жалбоподателят не е изпълнил. Нови писма на СГС от 
21.07.2009 г. до ОСЗГ „Панчарево”. Делото е започнало да се 
администрира след първоначалните процесуални действия на съда от 
1995 г. отново едва в края на 2008 г.  

 - адм. д. № 2113/2008 г., „Ж” състав е образувано след като е върнато 
от Върховния административен съд. По предишно адм. д. № 539/2001 г. е 
постановено решение от 01.07.2004 г. По касационна жалба срещу него е 
образувано адм. д. № 4037/2008 г. на ВАС, постановил решение № 
13986/16.12.2008 г., с което обжалвания акт е отменен, а делото върнато за 
разглеждане от друг състав. Настоящото дело е образувано на 29.12.2008 г., 
след като е върнато на 16.12.2008 г. С разпореждане от 29.12.2008 г. е 
оставено без движение и дадени указания на ответника за комплектоване на 
административната преписка по обжалваната заповед до кмета на СО-
управление „ОНИ”. Указания на жалбоподателя от 29.12.2008 г. са давани 
чрез поставяне на таблото. Нови разпореждания на съда от 02.10.2009 г. и 
11.10.2009 г. Разпорежданията на съда са изписвани върху гърба на 
документите, класирани по делото, което затруднява проследяването на 
тяхната хронология.  

- адм. д. № 997/2000 г., „Е” състав е било спряно до 08.07.2009 г. На 
тази дата е възобновено с ръкописно определение, изписано на гърба на стр. 
107. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 11.02.2010 г. с 
разпореждане, което само е подписано. 

 - адм. д. № 1955/2005 г., „Е” състав е образувано на 27.06.2005 г. по 
делото са проведени 9 съдебни заседания насрочвани през 7 месеца. Съдебно 
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заседание от 02.11.2008 г. е отложено за допълнителна експертиза и 
насрочено за 19.05.2009 г. За тази дата вещото лице не е изготвило 
заключението си, поради невнесен депозит, и делото е насрочено за 
28.01.2010 г. 

 - адм. д. № 70/2007 г., „Б” състав е образувано на 10.01.2007 г. по 
жалба срещу заповед на СО РДНСК. С разпореждане от 24.01.2007 г. жалбата 
е оставена без движение за представяне на доказателства кога е връчена. 
Съобщение за разпореждането е изпратено на 26.01.2007 г. С разпореждане 
от 16.07.2007 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 24.03.2008 
г. /след 8 месеца/.С определение от 17.03.2007 г. е оставена без разглеждане 
молбата за спиране изпълнението на обжалваната заповед. На 24.03.2008 г. е 
даден ход на делото, събирани доказателства и даден 1 месечен срок за 
поставяне на задачи по допуснатата съдебно-техническа експертиза и делото 
е насрочено за 29.10.2008 г. С определение от 29.10.2008 г., постановено от 
друг състав и съдия-докладчик, е спряно изпълнението на обжалваната 
заповед. В съдебно заседание от 03.12.2008 г. производството по делото е 
спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Правени са справки 
по хода на преюдициалното дело, последната към 20.11.2009 г. 

- адм.д.№3094/2003г. - /Б3/ - Делото е образувано на 26.09.03г. по 
жалби, постъпили с писмо от Столична община вх.№13956/25.04.03г. С 
разпореждане от 29.04.03г. жалбите са оставени без движение, с оглед 
внасянето на държавна такса. Жалбоподателите са уведомени за дадените 
указания със съобщения от 07.05.03г. С разпореждане от 27.08.03г. е оставена 
без движение една от жалбите, с оглед внасянето на държавна такса. С 
определение от 21.10.03г. са конституирани заинтересовани страни и делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.12.03г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 09.12.03г., в което на делото не е 
даден ход, поради нередовно призоваване, разпоредено е да се изискат 
обяснения от длъжностното лице, което е 9 бр. призовки, изготвени от 
деловодителя на 27.10.03г. и от които нито една не е върната по делото. 
Проведено е открито съдебно заседание на 27.01.04г., в което на делото не е 
даден ход, поради нередовно призоваване. С определение от 08.04.04г. е 
отменено определението на съда от 12.06.03г., с което е издадено съдебно 
удостоверение, удостоверяващо обстоятелството, че с подадената жалба не е 
искане спиране на изпълнението и удостоверяващо, че жалбите не спират 
изпълнението. Проведено е открито съдебно заседание на 18.05.04г. на 
делото не е даден ход, поради нередовно призоваване, като ответникът е 
задължен да посочи адреси на заинтересованите страни и след като съдът е 
констатирал, че е задължил ответника да посочи тези адреси, още в съдебно 
заседание от 09.12.03г., е наложил глоба на ответника. На 19.05.04г. в 
изпълнение на дадените указания е депозирано писмо от ответника. 
Проведено е открито съдебно заседание на 02.11.04г. на делото не е даден 
ход, поради нередовно призоваване. Проведено е открито съдебно заседание 
на 01.03.05г., в което на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване. Проведено е открито съдебно заседание на 14.06.05г., в което 
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ответникът е задължен да посочи нов адрес на един от жалбоподателите, 
както и е разпоредено да се изготвят призовки за публикации в Държавен 
вестник за двама от жалбоподателите. Проведено е открито съдебно 
заседание на 20.12.05г., в което на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване и е разпоредено да се изпрати ново съобщение на ответника за 
представяне на адресите на заинтересованите страни. Проведено е открито 
съдебно заседание на 30.05.06г., в което на делото не е даден ход, поради 
нередовно призоваване и е разпоредено да се изготви ново писмо до 
редакцията на ДВ, тъй като до момента публикация не е извършена. 
Проведено е открито съдебно заседание на 16.11.06г., в което на делото не е 
даден ход поради нередовно призоваване / призовката до ДВ е върната с 
отбелязване, че чрез ДВ не могат да се призовават незаинтересовани страни/. 
Проведено е открито съдебно заседание на 19.04.07г., в което на делото е 
даден ход, приети са доказателства, допусната е СТЕ и делото е отложено за 
събиране на доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 
22.11.07г., в което на делото е даден ход, приети са доказателства и е 
поставена допълнителна задача на допуснатата СТЕ. Проведено е открито 
съдебно заседание на 24.06.08г., в което на делото е даден ход и е заменено 
вещото лице. Заключението на вещото лице е депозирано на 11.02.09г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 24.02.09г., в което на делото е 
даден ход, изслушано е вещото лице и на делото е даден ход по същество. С 
определение от 24.07.09г. е отменено определението за даване на делото на 
ход по същество и производството по делото е прекратено по отношение на 
един от жалбоподателите и оставено без движение по отношение на 
останалите, с дадени указания на ответника да посочи собственици на 
съседни имоти. С разпореждане от 14.09.09г. след като съдът е констатирал, 
че указанията са изпълнени от ответника частично, му е указано в срок от 14 
дни да представи исканите писмени доказателства. Ответникът е уведомен на 
05.11.09г. със съобщение от 08.10.09г. С разпореждане от 09.11.09г. са 
задължени петима от жалбоподателите в срок да заявят, дали поддържат 
жалбата си. С разпореждане от 30.11.09г. са конституирани наследниците на 
починал жалбоподател.  

- адм.д. № 1421/2003г. - /А/ - Делото е образувано на 14.05.03г. В СГС е 
образувано адм.д.№954/2000г. на 27.04.2000г. по постъпила на 19.04.2000г.  
жалба от 28.12.1999г. срещу мълчалив отказ за обезщетение на ЗОСОИ. С 
определение без посочена дата е отменено разпореждането от 09.05.2000г. за 
насрочване на делото в открито съдебно заседание за 24.10.2001г. и 
преписката е върната на областния управител на гр.София за надлежно 
комплектоване. С писмо от зам.областния управител на гр.София 
вх.№12169/11.04.03г. в СГС е постъпила административната преписка в 
оригинал и е образувано адм.д.№1421/2003г. С разпореждане от 05.06.03г. 
производството по делото е оставено без движение, с даден и указания на 
жалбоподателя да уточни определени обстоятелства. С разпореждане от 
19.09.07г. е разпоредено да се повтори разпореждането на съда от 05.06.03г. 
Съобщение за дадените указания от 20.09.07г. е получено от жалбоподателя 
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на 26.10.07г. На 05.11.07г. е разпоредено да се изискат от ответника 
определени документи. Ответникът е уведомен на 22.11.07г. със съобщение 
от 13.11.07г. С разпореждане от 24.03.08г. е разпоредено да се повтори 
разпореждането на съда от 05.11.07г. С разпореждане от 07.05.08г. е 
разпоредено да се повтори разпореждането на съда от 05.06.03г. Ново 
съобщение от 07.05.08г.  е върнато с отбелязване от 21.07.08г., че 
жалбоподателката е починала. С разпореждане от 07.08.08г. е разпоредено 
изискване на данни за наследниците на починал жалбоподател. С 
определение от 15.10.08г. са конституирани наследниците на починалия 
жалбоподател, като им е указано да представят определени доказателства. С 
разпореждане от 12.12.08г. е дадена възможност на жалбоподателя да 
представи определени доказателства. С разпореждане от 09.02.09г. е удължен 
определения срок и областния управител е задължен да представи 
определени документи. На 19.05.09г. е депозирано писмо от областния 
управител. С разпореждане от 21.05.09г. е констатирано, че разпореждането 
на съда е изпълнено от ответника и е дадена възможност на жалбоподателите 
в 1-месечен срок да ангажират защитата си и да представят определени 
доказателства. Съобщения до жалбоподателите са изпратени на 22.05.09г. 
Две от съобщенията са върнати в цялост. Извършени са отбелязвания за 
изпратени нови съобщения на 23.10.09г. и на 16.11.09г.  

- адм. д.№819/2003г. – Делото е образувано на 13.03.03г. Проведени са 
открити съдебни заседания на 05.12.03г., 21.01.04г., 14.05.04г., 10.11.04г., 
23.03.05г. , в което производството по делото е спряно на основание чл.182, 
ал.1, б. „г” от ГПК. С разпореждане от 25.11.08г. е разпоредено да се извърши 
служебна справка за движението на преюдициалното производство и 
жалбоподателите са задължени да заявят, дали поддържат жалбата си. С 
разпореждания от 07.05.09г., 17.06.09г., 13.10.09г. и  23.10.09г. е 
разпореждано извършването на нови справки. Изпратени са писма до СРС, 
55-ти състав на 12.05.09г., 18.06.09г. и 28.10.09г. и до момента на извършване 
на проверката отговор не е постъпил в СГС. 

- адм.д.№2214/2000г. – Делото е образувано на 05.09.2000г. по жалба, 
постъпила с вх.№20476/01.09.2000г. Проведени са открити съдебни заседания 
на 20.01.2001г., 31.01.2001г. и 28.09.2001г., в което производството по делото 
е спряно на основание чл.182, ал.1, б. „г” от ГПК.  С разпореждане от 
24.11.08г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания жалбоподателите да заявят дали поддържат жалбите си, както и да 
уточнят определени обстоятелства. Съобщения до жалбоподателите са 
изпратени на 25.11.08г. и са редовно връчени на 03.12.08г. С разпореждане от 
11.02.09г. е разпоредено делото да се счита за спряно. С разпореждания от 
13.10.09г. и 30.10.09г. е разпореждано да се изискват нови справки.  

 
III. Дела образувани през 2009 г., минали през касационно 

обжалване  
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 - адм. д. № 26/2009 г., III „Б” състав е образувано под нов номер, след 
като е върнато от Върховния административен съд. Предишно адм. д. № 
02691/2006 г., „Г” състав е приключило с решение от 17.06.2008 г. По 
касационна жалба, пред ВАС, е образувано адм. д. № 11243/2008 г. По делото 
е постановено решение № 1794/10.02.2009 г., с което е отменено решението 
на СГС, тъй като ВАС е приел, че е постановено в нарушение на материалния 
закон, при съществено нарушение на процесуалните правила, и е 
необосновано. Делото е изпратено от ВАС на 12.02.2009 г. и е образувано под 
новия номер на 26.03.2009 г. Първо открито съдебно заседание е проведено 
на 08.10.2009 г., на която дата е даден ход по същество. Постановено решение 
от 13.10.2009 г. 

 - адм. д. № 22/2009 г., III „З” състав е образувано под нов номер, след 
като е върнато в резултат на инстанционен контрол. Адм. д. № 2266/2001 г., 
III „Ж” състав е приключило с Решение № 269/27.12.2007 г. Същото е 
обжалвано пред ВАС, където е образувано адм. д. № 5964/2008 г. По 
касационното дело е постановено Решение № 3275/11.03.2009 г., с което е 
отменено изцяло обжалваното решение на СГС, тъй като ВАС е счел, че не е 
изяснена правилно фактическата обстановка и не са събрани 
необходимите на съда доказателства за правилното решаване на делото, както 
и, че са конституирани заинтересовани страни в нарушение на ЗОСОИ. 
Делото е получено на 13.03.2009 г. и е образувано на 17.03.2009 г. С 
определение от 31.03.2009 г. съдът е прекратил производството по отношение 
на част от заинтересованите страни, в съответствие с указанията на ВАС, и 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 20.10.2009 г. За събиране на 
доказателства делото е отложено и насрочено за 13.04.2010 г. /5 месеца/. 

 - адм. д. № 38/2009 г., III „Б” състав е образувано след връщане от 
ВАС. По касационна жалба срещу решение от 22.05.2008 г., постановено по 
адм. д. № 2212/2005 г. на СГС, е образувано адм. д. № 14612/2008 г. на ВАС. 
Постановено е Решение № 4415/02.04.2009 г., с което ВАС е отменил 
обжалвания съдебен акт на СГС, като е приел, че е постановен в нарушение 
на материалния закон и съдопроизводствените правила. Делото е върнато 
в СГС на 06.04.2009 г. и на 28.04.2009 г. е образувано под настоящия номер. 
С разпореждане от 30.04.2009 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 22.10.2009 г. Поради нередовно призоваване, делото е отложено 
и насрочено за 25.01.2010 г. 

 - адм. д. № 42/2009 г., III „Б” състав е образувано след като е върнато 
от ВАС. По адм. д. № 4099/2006 г. е постановено решение от 16.07.2008 г., 
което е обжалвано пред ВАС. С Решение № 5211/21.04.2009 г, постановено 
по адм. д. № 13888/2008 г., Върховният административен съд е отменил 
обжалваното, след като е приел, че е постановено при съществено 
нарушение на съдопроизводствените правила. Настоящото дело е 
образувано на 28.04.2009 г. с разпореждане от 13.05.2009 г. са дадени 
указания и делото е насрочено за 12.11.2009 г. на тази дата е допусната 
съдебно-икономическа експертиза и делото, за събиране на доказателства, е 
насрочено за 09.03.2010 г. 
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 - адм. д. № 14/2009 г., III „А” състав е образувано под нов номер, след 
като е върнато от ВАС. По дело, с предишен № 04771/2006 г., е постановено 
решение от 29.12.2007 г., обжалвано пред ВАС. По адм. д. № 13018/2008 г. е 
постановено Решение № 2155/17.02.2009 г., с което Върховният 
административен съд е отменил обжалвания съдебен акт, след като е приел, 
че е постановен при съществено процесуално нарушение /недопусната 
ССЕ/. След връщането му в СГС, на 24.03.2009 г., е образувано настоящото 
производство. С разпореждане, постановено в закрито съдебно заседание, 
делото е насрочено за 02.11.2009 г. и е дадена възможност на жалбоподателя 
да формулира задачи за съдебно-счетоводна експертиза, съобразно 
указанията на ВАС. С разпореждане от 29.05.2009 г. е допусната 
експертизата, определено е вещо лице и депозит. На 19.06.2009 г. е 
представено доказателство за внесен депозит. С определение от 30.10.2009 г., 
постановено в закрито заседание, съдът е прекратил производството по 
делото, след като е приел, че жалбата е просрочена, предвид преклузивните 
срокове по чл. 156, ал. 5 от ДОПК, при условията на чл. 156, ал. 4 от ДОПК. 
По дело, образувано през 2006 г. и минало през инстанционен контрол, 
едва след връщането му отново на предходната инстанция и извършвани 
различни процесуални действия съдът е констатирал просрочие на 
жалбата.  

 - адм. д. № 6/2009 г., III „А” състав е образувано под нов номер след 
като ВАС, с Решение № 312/09.01.2009 г., е отменил решение на 
административно отделение на СГС и е върнал делото за разглеждане от друг 
състав. Основанията за отмяна са нарушение на съдопроизводствените 
правила-не събиране на доказателства, които имат съществено значение за 
спора. Делото е насрочено в съдебно заседание за 27.04.2009 г., на която дата 
е даден ход по същество. Постановено е решение, за което са изпратени 
съобщения и същото е влязло в сила на 08.06.2009 г. 

 - адм. д. № 4/2009 г., III „А” състав е образувано под нов номер, след 
като ВАС, с решение от 19.01.2009 г. по адм. Д. № 7560/2008 г., е отменил 
решение от 29.07.2004 г. на СГС. Основанието за отмяна- съдът е обявил 
обжалвана заповед за нищожна, като не се е произнесъл по заявените 
оплаквания в жалбата. Макар постановеното решение да е от 2004 г., по 
подадената касационна жалба ВАС е постановил определение, с което е 
върнал жалбата като е приел, че обжалваното решение не е обявено на всички 
заинтересовани страни. Делото е получено в АО на СГС на 02.02.2009 г. и е 
насрочено за 28.09.2009 г. Допусната съдебно-техническа експертиза и 
делото е отложено и насрочено за 22.03.2010 г. 

 
IV. Дела-висящи и архивирани, образувани през 2008 г. 
 
„В” и „Д” състави  
 
 - адм. д. № 42/2008 г., „В” състав е образувано на 01.02.2008 г. по 

жалба, изпратена по компетентност от СРС и постъпила с вх. № 
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12309/20.04.2005 г. С разпореждане от 22.04.2005 г. е указано изпращането на 
жалбата в 7 РПУ „Студентски град”. С разпореждане от 05.02.2008 г. е 
оставена без движение за внасяне на държавна такса. С определение от 
04.03.2008 г, съдът, след като е констатирал, че не е изпълнено указанието, е 
върнал жалбата и прекратил производството по делото. Определението на 
съда за прекратяване е доведено до знанието на жалбоподателя на 13.03.2008 
г. Продължителен период от време делото не е администрирано. 

 - адм. д. № 57/2008 г., „В” състав е образувано на 07.02.2008 г. по 
жалба, постъпила с вх. № 5547/21.02.2005 г. С разпореждане от 22.02.2008 г. е 
указано препис от жалбата да се изпрати на ответника за комплектоване и 
указания на жалбоподателя за внасяне на държавна такса. С писмо, 
депозирано на 08.03.2005 г., ответникът е изпълнил указанията на съда.  
Съобщението за внасяне на държавна такса е получено от съсед на 
жалбоподателя на 31.10.2005 г. С определение от 07.02.2008 г., съдът, след 
като е констатирал, неизпълнение на указанията за внасяне на държавна 
такса, е върнал жалбата и прекратил производството по делото. Съобщено на 
жалбоподателя на 11.03.2008 г. 

 - адм. д. № 1535/2008 г., „В” състав е образувано на 14.10.2008 г. по 
жалба, постъпила с вх. № 23502/16.11.1999 г. с разпореждане от 17.11.1999 г. 
съдът е дал указания за внасяне на държавна такса. С разпореждане от 
27.10.2008 г. съдът отново указва изпращане на съобщение със същите 
указания. По делото липсват съобщения и призовки, от които да е видно, че 
такива са изпращани, като първите са изпратени едва на 29.10.2008 г., в 
съответствие с последното разпореждане от 27.10.2008 г. След като съдът е 
изискал удостоверение за актуално правно състояние, на жалбоподателят са 
изпратени съобщения на актуален адрес и съобщението за държавната такса. 
С разпореждане от 08.06.2009 г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание, след като жалбоподателят е изпълнил указанията на съда. На 
07.10.2009 г., за събиране на доказателства, делото е отложено и насрочено за 
10.02.2010 г. 

 - адм. д. № 11/2008 г., „Д” състав е образувано на 27.01.2008 г., след 
като е върнато от ВАС. Решение от 18.01.2007 г., постановено по адм. д. № 
743/2006 г. на СГС, е обжалвано пред ВАС. С Решение № 32/03.01.2008 г. по 
адм. д. № 4094/2007 г., Върховният административен съд го е отменил и 
върнал делото на СГС, за разглеждане от друг състав. След образуване на 
новото дело, същото е насрочено в съдебно заседание за 30.09.2008 г. По 
делото е назначена съдебно-техническа експертиза и в съдебно заседание от 
17.03.2009 г. е даден ход по същество. Постановено е решение от 10.07.2009 
г., съобщения са изпратени на 03.08.2009 г.  

 - адм. д. № 1651/2008 г. е образувано на 14.10.2008 г. по жалба с вх. № 
13397/15.03.2001 г. С разпореждане от 18.05.2001 г. жалбата е оставена без 
движение и са дадени указания за внасяне на държавна такса, което е 
съобщено на 06.01.2003 г. С разпореждане от 04.03.2004 г. е върната жалба № 
1, за неизпълнени указания. С разпореждане от 27.03.2006 г. съдът е изискал 
удостоверение за актуално правно състояние на жалбоподателя. Делото е 
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насрочено в открито съдебно заседание за 12.02.2009 г. Делото е отложено 
поради нередовно призоваване на заинтересовани страни. С определение от 
12.05.2009 г. са конституирани заинтересовани страни и делото е насрочено 
за 16.06.2009 г. В съдебно заседание от тази дата съдът повторно е указал на 
ответника да представи доказателства, като е изискал обяснения по чл. 405 от 
ЗСВ. В ново съдебно заседание, насрочено за 15.10.2009 г., е допусната 
съдебно-техническа експертиза и делото, за събиране на доказателства, е 
насрочено за 18.02.2010 г. 

 - адм. д. № 963/2008 г. е образувано на 11.07.2008 г. по жалби срещу 
решение на Столичния общински съвет, постъпила с вх. 0 23338/22.07.2003 г. 
Жалбите са администрирани общо с разпореждания на съда от 2003, 2004 и 
2005 г. С разпореждане от 11.08.2008 г., съдът, след като е констатирал етапа 
на администриране на всяка от жалбите, е дал съответните указания по тях и 
е насрочил делото в открито съдебно заседание за 11.12.2008 г. За събиране 
на доказателства е насрочено за нова дата. С определение от 08.01.2009 г., 
постановено в закрито заседание, е допусната съдебно-техническа 
експертиза. С молба от 24.03.2009 г. вещото лице е уведомило съда за 
невъзможност да изготви заключението, поради липса на документи. В 
съдебно заседание от 07.04.2009 г. е дадена възможност на вещото лице да 
изготви заключението. В съдебно заседание от 21.05.2009 г. съдът е 
констатирал, че експертизата не е изготвена в срок и отлага делото за нова 
дата. В следващо съдебно заседание, проведено на 09.06.2009 г., вещото лице 
не се е явило, като не е посочена причината. На 15.11.2009 г. е предоставена 
възможност на един от жалбоподателите, който не присъства в съдебното 
заседание, да се запознае с приетото заключение, с оглед евентуалното му 
оспорване до следващо съдебно заседание. Последното насрочване на делото 
е за 18.03.2010 г. 

 
„А” и „Ж” състави  
 
 - адм. д. № 14/2008 г. е образувано на 28.01.2008 г. по жалби, 

постъпили с вх. № 9583/21.03.2006 г. С разпореждане от 22.03.2006 г. е 
указано изпращане на преписката за комплектоване, на основание чл. 38 от 
ЗАП /отм./. С разпореждане от 10.01.2008 г. е разделено производството. На 
29.01.2008 г. са дадени указания за изискване на документи от други 
административни дела, както и указания на СО. С разпореждане от 18.02.2008 
г. жалбата е оставена без движение и дадени указания на ответника и 
жалбоподателя. С определение от 02.04.2008 г. е прекратено производството 
по делото, поради оттегляне на жалбата, направено с молба от 28.03.2008 г. 

 - адм. д. № 47/2008 г. е образувано на 01.02.2008 г. по жалба, 
постъпила с вх. № 15114/17.05.2005 г. С разпореждане от 18.05.2005 г. е 
указано изпращане на преписката на ответника за комплектоване. 
Напомнително писмо е изпратено на 06.02.2008 г. На 19.06.2008 г. съдът е 
указал на жалбоподателя да уточни кой е обжалвания акт, съобщено на 
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02.11.2008 г. С определение от 17.11.2008 г. съдът е върнал жалбата и 
прекратил производството. 

 - адм. д. № 185/2008 г. е образувано след като е върнато от ВАС. 
Решение от юни 2007 г. на СГС, постановено по адм. д. № 1282/2004 г., е 
обжалвано пред ВАС. С Решение № 2291/27.02.2008 г. Върховният 
административен съд е отменил обжалвания съдебен акт и върнал делото на 
СГС. След връщането и образуването на настоящото дело, са проведени 
съдебни заседания на 04.02.2009 г., 01.04.2009 г. и 16.11.2009 г. Делото е 
отлагано за поставяне на допълнителни задачи на експертизата. В съдебно 
заседание от 16.11.2009 г. съдът е уважил искане за замяна на вещо лице след 
като е констатирано, че след явяването му в съдебно заседание от 01.04.2009 
г., не е изготвена експертизата. Съдът не е наложил санкция на вещото 
лице, макар неизготвянето на експертизата и неявяването на вещото 
лице да е ставало причина за отлагане на делото.  

 - адм. д. № 127/2008 г. е образувано на 21.02.2008 г. по жалба, 
депозирана на 03.07.2006 г. С разпореждане от 06.07.2006 г. са дадени 
указания на жалбоподателя. Делото е насрочено в открито съдебно заседание 
за 22.08.2008 г. За събиране на доказателство делото е насрочвано за 
18.03.2009 г., 02.11.2009 г. и 21.04.2010 г. 

 - адм. д. № 8/2008 г. е образувано на 16.01.2008 г., след като е върнато 
от ВАС. Решение от 26.06.2006 г. по адм. д. № 4297/2003 г. е обжалвано пред 
ВАС, постановил Решение № 13205/20.12.2007 г. по адм. д. № 10019/2007 г., 
с което е отменил акта на СГС и върнал делото. По адм. д. № 8/2008 г. е 
постановено решение № 152/23.10.2008 г. Последното също е обжалвано и е 
потвърдено от ВАС с решение по адм. д. № 15944/2008 г. 

 - адм. д. № 124/2008 г. е образувано на 20.02.2008 г. по жалба, 
постъпила с вх. № 27319/15.09.2005 г. На 27.09.2005 г. е изпратена 
преписката за комплектоване. Постановявани са нови разпореждания по 
администрирането. С разпореждане от 11.08.2008 г. е наложена глоба на 
Главния архитект на СО-район „Надежда” по чл. 405 от ЗСВ, след като съдът 
е констатирал, че разпореждане от 21.02.2008 г. за комплектоване на 
преписката е съобщавано нееднократно. Проведени съдебни заседания на 
16.03.2009 г. и 02.11.2009 г. С определение от 09.06.2009 г. съдът е 
прекратил производството, след като е приел, че обжалвания акт не 
подлежи на съдебен контрол. Определението е обжалвано с частна жалба. С 
определение от 17.11.2009 г. Върховният административен съд го е отменил и 
е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото 
е насрочено в открито съдебно заседание за 26.04.2010 г.  

 - адм. д. № 2090/2008 г. е образувано на 31.10.2008 г. по жалба с вх. № 
20824/07.08.2001 г. С разпореждане от 08.08.2001 г. жалбата е оставена без 
движение и указано на лицето, подало жалбата, да представи надлежно 
пълномощно от лицата, които сочи. С разпореждане от 30.08.2002 г. жалбата, 
по която е дадено указанието, е върната. С определение от 14.05.2009 г. друга 
част от жалбите също са прекратени и делото е насрочено в открито съдебно 
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заседание за 10.11.2009 г. На тази дата е констатирано нередовно призоваване 
и е насрочено за 04.05.2010 г. 

 
„Г” и „Е” състави  
 
- адм. д. № 1549/2008 г. е образувано на 14.10.2008 г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на СОС, постъпила като молба в СГС с вх. № 
21229/10.10.1999 г. Молбата е подадена в СГС като жалбоподателят сочи, че 
жалбата му по адм. преписка № 94 д 255/1999 г. е подадена в срок, но 
административният орган не я е придвижил в СГС в срока по чл. 39, ал. 1 от 
ЗАП /отм./. В тази връзка моли СГС да изиска служебно преписката, на 
основание чл. 29, ал. 2 от ЗАП /отм./. Съдът е постановил на 18.10.1999 г. 
разпореждане с указания по чл. 39, ал. 2 от ЗАП /отм./ за комплектоване на 
преписката. Ответникът е уведомен за указанията на 22.11.1999 г. 
Разпореждания на съда от 07.10.2008 г., 21.10.2008 и 31.10.2008 г., с които са 
давани указания за внасяне на държавна такса и делото е оставяно без 
движение. Първото е доведено до знанието на жалбоподателя на 21.11.2008 г. 

 - адм. д. № 1324/2008 г. е образувано по жалба, постъпила в съда на 
02.02.1995 г. С разпореждане от 10.02.1995 г. е изпратена по компетентност 
на ВАС. С разпореждане от 16.08.1995 г. ВАС я връща по компетентност на 
СГС. По делото е постановено разпореждане от 06.10.1995 г., с което СГС е 
изискал преписката от административния орган. Липсват данни съобщение да 
е изпращано. Делото е образувано на 30.09.2008 г. С разпореждане от 
19.08.2009 г. съдът е дал срок, в който жалбоподателят да заяви дали 
поддържа жалбата. Ново разпореждане в същия смисъл от 06.10.2008 г. На 
11.11.2008 г. е постъпила молба, с която жалбоподателя сочи, че поддържа 
жалбата си. По делото е постановено разпореждане от 14.11.2008 г., с която 
съдът е указал представянето на доказателства. Жалбоподателят е поискал 
удължаване на указания срок, тъй като доказателствата се намират в архива 
на общината и няма достъп. С определение от 27.05.2009 г. съдът е прекратил 
производството по делото, след като е счел, че липсва годен административен 
акт за обжалване. Определението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 - адм. д. № 1679/2008 г. е образувано на 10.10.2008 г. по жалба, 
постъпила в СГС на 08.09.1999 г., с която се атакува мълчалив отказ на кмета 
на СО-район”Младост”. С разпореждане от 10.09.1999 г. жалбата е оставен 
без движение, като е указано внасяне на държавна такса и представянето на 
доказателства. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено и получено 
на 06.10.1999 г. С определение от 11.11.2008 г. /състав: Л. Бакарджиева-
председател, Р. Георгиева и О. Кадънкова-членове/ производството по делото 
е прекратено, поради недопустимост на жалбата, тъй като не се обжалва 
индивидуален административен акт. В определението не е посочен 
докладчикът на делото, имената на членовете са написани допълнително. 
Определението се намира на л. 30 от делото и е изписано ръкописно. По 
делото е постановено разпореждане от 20.10.2009 г., с което жалбата се 
оставя без движение, като е указано на жалбоподателя да представи 
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доказателства за представителна власт. Определението, също написано на 
ръка и подписано без посочване името на съдията, постановил акта е при вече 
прекратено производство по делото. Разпореждането е свързано с 
процесуални действия на съда и страните преди акта за прекратяване на 
производството.Съобщение е изпратено на 14.11.2009 г. по определението за 
прекратяване. Определението за прекратяване на производството е 
обжалвано. С Определение № 11456/06.10.2009 г. по адм. д. № 1450/2009 г., 
ВАС го е отменил като неправилно. ВАС е приел, че е налице отказ на кмета 
на СО-район „Младост”, който е предмет на обжалване и по което няма 
произнасяне. Делото е върнато за разглеждане по същество на същия състав. 
Нова различна резолюция, за представяне в 7 дневен срок на други 
доказателства, съобщено на жалбоподателя на 17.11.2009 г. Срокът е изтекъл 
към момента на проверката, но делото не е докладвано на докладчика. 
Непълни разпореждания относно нередовностите на жалбата, направени 
ненавременно, които забавят движението на делото. 

 - адм. д. № 1387/2008 г. е образувано по жалба срещу решение на 
ТЕЛК, постъпила в СГС на 19.01.1999 г. С разпореждане от 20.01.1999 г. е 
указано внасяне на държавна такса. На 21.05.1999 г. е постъпила молба за 
освобождаване от държавна такса. С резолюция, положена върху същата от 
04.06.1999 г., е указано жалбоподателят да представи декларация. Нова 
резолюция от 26.02......, без да е посочено името на съдията, за комплектоване 
на административната преписка. На 30.09.2008 г. преписката е образувана в 
административно дело. Разпореждане от 10.10.2008 г. за внасяне на държавна 
такса /разпореждането е написано на вътрешната страна на кориците на 
делото/. След като е констатирана смъртта на жалбоподателя, е изисквано 
удостоверение за наследници, на които са давани указания да заявят дали 
поддържат жалбата. Поради нередовното им уведомяване, са искани справки 
за настоящ и постоянен адрес. Последното разпореждане е от 31.05.2009 г. 
Делото е оставено без движение. 

 - адм. д. № 1277/2008 г. е образувано по жалба, постъпила на 
23.09.1999 г., срещу мълчалив отказ. С разпореждане от 10.11.1998 г. са 
дадени указания на ответника за комплектоване на административната 
преписка. Разпореждането е изпратено и получено от СО-район „Овча купел” 
на 13.11.1998 г. Същото не е изпълнено. Образувано в административно 
дело на 11.09.2008 г. С разпореждане от 15.10.2008 г. е изискано от 
жалбоподателя да заяви дали поддържа жалбата, както и внасяне на държавна 
такса. Разпореждането изписано на гърба на кориците на делото. С 
определение от 26.02.2009 г. жалбата е върната и производството по делото е 
прекратено, поради неизпълнение на указанията. 

 
„Б” и „З” състави  
 
- адм.д.№43/2008г. - /Б2/ - арх.№662/2009г. – Делото е образувано на 

01.02.2008г. по жалба с вх.№13169/27.04.05г. С разпореждане от 29.04.05г. 
ответникът / НЕЛК/ е задължен да комплектова административната преписка. 
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Ответникът е уведомен на 13.05.05г. със съобщение от 10.05.05г. С 
разпореждане от 04.02.08г. производството по жалбата е оставено без 
движение, като ответникът отново е задължен да комплектова 
административната преписка. Ответникът е уведомен на 20.02.08г. със 
съобщение от 13.02.08г. С писмо от 22.02.08г. ответникът е направил искане 
за прекратяване на производството по делото, тъй като по оспорването 
предмет на делото има влязло в сила съдебно решение на ВАС на 08.06.07г. С 
определение от 25.02.08г. производството по делото е прекратено на 
основание чл.224, ал.2 от ГПК във вр. с чл.45 от ЗАП /отм./ във вр. с §4, ал.2 
от ПЗР. Страните са уведомени със съобщения от 04.03.08г. съответно на 
10.03.08г. и на 06.03.08г. С вх.№8155/20.03.08г. е постъпило възражение от 
жалбоподателя. С разпореждане от 21.03.08г. на жалбоподателя е указано да 
уточни в каква връзка прави възражението си. Жалбоподателят е уведомен на 
03.04.08г. със съобщение от 24.03.08г.  

- адм.д.№1289/2008г. - /Б2/ - арх.№646/2009г. /ЗОС/ – Делото е 
образувано на 11.09.08г. по жалба с вх.№16038/13.10.1998г. С разпореждане 
от 14.10.1998г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. Направено е отбелязване без подпис 
1с/15.10.98г. На 15.05.02г. е разпоредено изпращане на ново съобщение с 
резолюцията от 14.10.1998г. Съобщение до жалбоподателя от 09.07.02г. е 
върнато в цялост с отбелязване, че такъв адрес не е открит. С разпореждане 
от 29.09.08г. е разпоредено указанията за внасяне на държавна такса да се 
съобщят на жалбоподателя с обявление на определеното в съда място, както и 
да се включат указания, за това дали поддържа жалбата си. Обявление от 
01.10.08г. е поставено на 02.10.08г. и е свалено на 14.10.08г. С определение от 
23.10.08г. производството по делото е прекратено, жалбата е върната, поради 
неизпълнение на дадените указания за отстраняване на констатираните 
нередовности. Обявление до жалбоподателя от 27.10.08г. е поставено на 
29.10.08г. и свалено на 10.11.08г.  

- адм.д.№17/2008г. - /Б2/ - арх.№660/2009г. - /ЗОСОИ/ - Делото е 
образувано на 28.01.08г. по жалба с вх.№9583-Г/21.03.06г. от Столична 
община, подадена чрез процесуален представител – адвокат Денков, за 
обявяване на нищожност на 15 административни акта – заповеди на 
областния управител с правно основание чл.37, ал.2 от ЗАП и чл.6, ал. 6 от 
ЗОСОИ. С обжалваните заповеди е постановено обезщетяване със 
собственост върху Универсална спортна зала „Триадица”, като в жалбата се 
сочи, че процесната сграда е публична собственост и от момента на 
изграждането си е използвана единствено за удовлетворяване на публични 
нужди. С разпореждане от 22.03.06г. е разпоредено изпращане на препис от 
жалбата на ответника, с оглед необходимостта от комплектоване на 
преписката. От приложените по делото документи не е видно, дали 
съобщение до ответника е било изпратено. С разпореждане от 10.01.08г. на 
зам.председателя на СГС е разделено производството по адм.д.№01732/2006г. 
Ответникът е уведомен на 29.04.08г. със съобщение от 31.03.08г. С 
разпореждане от 22.02.08г. производството по адм.д.№17/2008г. е оставено 
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без движение, като ответникът е задължен да комплектова 
административната преписка. С разпореждане от 05.08.08г. е разпоредено да 
се съобщят повторно на ответника указанията от 22.02.08г., както и да се 
укаже на жалбоподателя да потвърди, дали поддържа жалбата си. Ответникът 
е уведомен на 19.09.08г. със съобщение от 25.08.08г. Жалбоподателят е 
уведомен на 05.09.08г. със съобщение от 06.08.08г. Съобщението е получено 
от юрисконсулт на Столична община. Писмо от ответника с приложени 
документи е депозирано на 03.11.08г. С определение от 20.11.08г. 
производството по делото е прекратено и жалбата е върната, след като съдът 
е констатирал, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да заяви 
изрично поддържа ли жалбата си и интереса си от водене на производството, 
за които е уведомен редовно. Процесуалният представител на жалбоподателя 
– адв. Денков е уведомен на 03.12.08г. със съобщение от 24.11.08г. 

- адм.д.№24/2008г. - /З3/ - арх.№1092/2009г. - /ЗОСОИ/. Делото е 
образувано на 28.01.08г. по жалба с вх.№9583-Н/21.03.06г. от Столична 
община, подадена чрез процесуален представител – адвокат Денков, за 
обявяване на нищожност на 15 административни акта – заповеди на 
областния управител с правно основание чл.37, ал.2 от ЗАП и чл.6, ал. 6 от 
ЗОСОИ. С определение от 06.03.08г. производството по делото прекратено и 
жалбата е върната, като съдът е посочил в мотивите си, че жалбоподателят 
няма правен интерес да атакува процесната заповед, доколкото не е участник 
в развилото се административно производство по ЗОСОИ, както и че 
развитите в жалбата доводи по съществото си представляват твърдения за 
правото на собственост. Жалбоподателят е уведомен на 17.03.09г. 
Съобщението е получено от юрисконсулт на Столична община. 

- адм.д.№1424/2008г. - /Б1/ - /обжалвана е заповед на Гл.архитект на 
гр.София/ - Делото е образувано на 10.10.2008г. по жалба с 
вх.№9129/26.07.1994г. С разпореждане от 16.08.94г. е разпоредено да се 
изиска административната преписка. Ответникът е уведомен на 24.08.94г. На 
05.08.94г. ответникът е уведомил съда, че не съществуват посочените заповед 
и административна преписка. С писмо от 08.09.94г. ответникът е уведомил 
отново съда, че обжалваната заповед е издадена от главния архитект на 
гр.София. С разпореждане от 09.09.94г. е разпоредено да се изиска 
преписката от УАГ гр.София. Напомнително писмо до УАГ е изпратено на 
24.01.96г. С разпореждане от 23.10.08г. на жалбоподателите са дадени 
указания за внасяне на държавна такса. На 15.12.08г. е депозирана молба от 
жалбоподателите с оглед на дадените указания. С разпореждане от 29.12.08г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Проведено е 
открито съдебно заседание на 11.03.09г., в което на делото е даден ход и 
ответникът е задължен да представи административната преписка. Проведено 
е открито съдебно заседание на 12.11.09г., в което на делото е даден ход, 
приети са доказателства, допусната е СТЕ, ответникът отново е задължен да 
представи административната преписка. И в двете съдебни заседания 
представител на ответника не е присъствал. На 25.11.09г. е депозирана 
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молба от жалбоподателите в изпълнение на дадените указания. На 25.11.09г. 
е разпоредено да се изиска становище на ответника.  

- адм.д.№1926/2008г. - /Зз/ - /ЗРКП/ - Делото е образувано на 27.10.08г. 
по жалби – 2бр. с вх.№27403/09.09.2004г., постъпили чрез УАГ. С 
разпореждане от 21.09.04г. производството по жалбите е оставено без 
движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. Съобщения до 
жалбоподателите от 19.12.06г. са им връчени съответно на 14.01.07г. и 
27.12.06г. На 28.12.06г. е депозирана молба от един от жалбоподателите в 
изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 30.03.07г. е върната 
една от жалбите, след като е констатирано, че дадените указания не са 
изпълнени. С разпореждане от 04.11.08г. е разпоредено да се изискат 
обяснения от призовкаря за датата на връчване, респективно причината за 
невръчване на съобщения, изпратени на 20.04.07г., 28.02.08г. и 27.10.08г., 
като на жалбоподателя са дадени указания в 7-дневен срок да посочи 
административния акт, който обжалва, конкретните му пороци и претенцията 
му към съда. С разпореждане от 27.01.09г. делото е преразпределено от ІІІ на 
І-ви докладчик. С оглед на дадените указания е депозирано писмо от 
жалбоподателя на 23.01.09г. С разпореждане от 25.03.09г. делото е насрочено 
в открито съдебно заседание. С писмо от 31.03.09г. ответникът е уведомен за 
дадените указания да комплектова административната преписка. Проведено е 
открито съдебно на 29.09.09г., в което на  делото не е даден ход, поради 
нередовно призоваване на заинтересованите страни, като ответникът е 
задължен отново да комплектова административната преписка и делото е 
отложено за 09.03.2010г. Представител на Столична община не е 
присъствал.  

 
V. Дела с отменен ход по същество 
 
 - адм. д. № 2674/2003 г. е образувано на 05.09.2003 г. /дата отразена на 

корицата на делото/ по жалби с вх. № 11433/16.04.2002 г. В петото открито 
съдебно заседание, проведено на 07.03.2006 г., е даден ход по същество. С 
определение от 17.04.2006 г. съдът е отменил определението си за ход по 
същество, след като е уважил молба за възобновяване. Допусната е съдебно-
техническа експертиза и делото е насрочено за 12.12.2006 г. Проведени са 
още четири съдебни заседания, като в съдебно заседание от 23.06.2009 г. 
отново е даден ход по същество. С определение от 03.07.2009 г., съдът, след 
като е счел, че делото не е изяснено от фактическа страна, е отменил хода, 
дал е указания на жалбоподателите и е насрочил делото за 16.03.2010 г. /след 
8 месеца/.  

 - адм. д. № 04821/2006 г. е образувано на 30.11.2003 г. по жалба с вх. 
№ 35996/09.11.2006 г. На четвъртото открито съдебно заседание по делото, 
проведено на 08.10.2009 г., е даден ход по същество. С определение от 
26.10.2009 г. съдът е отменил определението си за даване на ход, след като е 
установил, че не са конституирани заинтересовани страни. Делото е 
възобновено и насрочено в открито съдебно заседание за 04.02.2010 г. 
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 - адм. д. № 3427/2004 г. е образувано на 21.10.2004 г. по жалба с вх. № 
31613/19.10.2004 г. В деветото съдебно заседание, проведено на 16.06.2009 
г., съдът е обявил делото за решаване. С определение от 10.09.2009 г. е 
отменено определението за ход по същество, делото е възобновено и 
насрочено в открито съдебно заседание за 03.02.2010 г., след като съдът е 
констатирал, че не са събрани всички доказателства от съществено значение 
за решаване на спора. 

 - адм. д. № 244/1998 г. е образувано на 19.01.1998 г. В 17-тото открито 
съдебно заседание, от 27.02.2004 г., е даден ход по същество. С определение 
от 02.07.2004 г. е отменено определението за даване ход по същество и 
всички извършени до момента процесуални действия на съда, като съдът е 
конституирал заинтересовани страни, дал указания и оставил производството 
без движение. Нови съдебни заседания са проведени на 05.03.2008 г. и 
06.10.2008 г., като на последната дата съдът отново е обявил делото за 
решаване. С определение, изписано върху гърба на протокола от съдебното 
заседание, проведено на 06.10.2008 г., съдът е отменил определението за ход 
по същество, констатирайки, че с определението от 02.07.2004 г. са отменени 
всички процесуални действия, включително и тези по приемането на 
доказателства и изслушване на експертиза. Делото е възобновено и насрочено 
за 16.02.2009 г., на която дата за трети път е даден ход по същество. С 
определение от 20.02.2009 г. съдът отменя хода по същество, тъй като 
констатира, че за лицето което е новоконституирано с определението от 
02.07.2004 г., са дадени указания за подписване на жалбата, но по делото 
липсва надлежно оформено съобщение, че указанията са съобщени, поради 
което делото отново е насрочено в открито съдебно заседание за 01.06.2009 г. 
По делото е постановено решение от 02.06.2009 г. 

- адм. д.№1006/2008г. - /З1/ - Делото е образувано след връщане на 
адм.д.№3114/2004г. от ВАС, който с решение №8801/16.07.08г. е отменил 
постановеното от СГС решение №243/08.01.08г. и е върнал делото за 
разглеждане от друг съдебен състав. ВАС е приел, че решението на СГС е 
постановено в нарушение на чл.209, т.3, пр.2 от АПК. След връщане на 
делото от ВАС е проведено открито съдебно заседание на 16.12.08г., в което 
на делото е даден ход и делото е изложено за изслушване на допуснатите 
експертизи. Проведено е открито съдебно заседание на 19.05.09г., в което на 
делото е даден ход, изслушани са вещите лица и на  делото е даден ход по 
същество. С определение от 24.07.09г. е отменено определението за даване на 
делото на ход по същество, след като съдът е констатирал, че предявената 
жалба е недопустима, като предявена от лице без представителна власт и тъй 
като на страната не са давани указания и възможност да отстрани тази 
нередовност на жалбата, производството по делото е оставено без движение. 
За дадените указания е уведомен процесуалният представител на 
ответника на 28.09.09г. със съобщение от 05.08.09г., въпреки че на 
30.12.08г. е депозирана декларация от жалбоподателя, с която е оттеглено 
неговото пълномощно.  
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 - адм.д.№4147/2006г. - /Б2/ - Делото е образувано на 28.09.06г. по 
жалба с вх.№30120/14.09.06г. Проведени са открити съдебни заседания на 
28.03.07г., 26.11.07г., и 11.06.08г. В проведеното на 18.02.09г. открито 
съдебно заседание на делото е даден ход по същество. С определение от 
18.03.2009г. е отменено определението за даване на делото на ход по 
същество, след като съдът е констатирал, че е необходимо да допусне 
съдебно-техническа експертиза, е у насрочил делото за 25.05.09г. При 
проведеното на 25.06.09г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, 
приети са доказателства и за даване на възможност на вещото лице да изготви 
експертизата делото е отложено за 11.02.2010г.  

 - адм.д.№30/2009г. - /Ж2/ - Делото е образувано на 28.04.09г. след 
връщане на адм.д.№4097/2006г. от ВАС. С решение №4035/27.03.09г. на ВАС 
по адм.д.№14293/2008г. е отменено постановеното от СГС решение от 
22.07.08г., поради съществено процесуално нарушение и делото е върнато за 
ново разглеждане от друг съдебен състав. След връщане на делото в СГС с 
разпореждане от 29.04.09г. делото е насрочено за открито съдебно заседание 
на 05.10.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 05.10.09г., в което на 
делото е даден ход, изслушано е вещото лице и на делото е даден ход по 
същество. С определение от 07.10.09г. е отменено протоколното определение 
за даване на делото на ход по същество и производството по делото е 
прекратено, поради недопустимост на жалбата. Страните са уведомени със 
съобщения от 09.10.09г. съответно на 15.10.09г. и на 13.10.09г.  

 - адм.д.№01849/2006г. - /А2/ - Делото е образувано на 15.02.08г. по 
жалба с вх.№11228/03.04.06г. С разпореждане от 04.04.06г. е разпоредено 
ответникът да представи административната преписка в цялост. Ответникът е 
уведомен със съобщение от 12.04.06г.  С разпореждане от 04.04.06г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания на 
жалбоподателя за внасяне на държавна такса. На 03.05.06г. е депозирана 
молба от жалбоподателя в изпълнение на дадените указания. С разпореждане 
от 05.03.08г. е разпоредено да се изиска от ответника предоставяне на 
административната преписка в цялост. В изпълнение на дадените указания е 
депозирано писмо от ответника с вх.№827/21.03.08г. С разпореждане от 
07.08.08г. са конституирани заинтересовани страни и делото е насрочено за 
открито съдебно заседание на 04.03.09г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 04.03.09г., в което след като на делото е даден ход, 
производството по делото е прекратено, поради процесуална недопустимост 
на жалбата /като просрочена/. Страните са уведомени със съобщения от 
05.03.09г. съответно на 23.04.09г. и 16.03.09г. По жалба срещу постановеното 
решение е образувано адм.д.№ 7545/2009г. по описа на ВАС. С решение 
№12503/26.10.2009г. ВАС е оставил в сила протоколното определение от 
04.03.09г. на СГС. 

- адм.д.№1430/2008г. - /Д3/ - Делото е образувано на 10.10.08г. по 
жалба с вх.№14387/10.11.1994г. /ЗСПЗЗ/. С разпореждане от 20.03.1995г. е 
разпоредено ответникът да предостави административната преписка в цялост. 
На 03.07.95г. е постъпило писмо от ответника с искане за извършване на 
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определени уточнения. Със съобщение от 19.01.96г. получено от 
жалбоподателя на 13.05.96г., той е уведомен, че следва да уточни дали 
поддържа жалбата си. С разпореждане от 14.10.08г. производството по делото 
е оставено без движение, с дадени указания на жалбоподателя да внесе 
държавна такса и да заяви, дали поддържа жалбата си. Съобщение до 
жалбоподателя от 16.10.08г. е върнато в цялост с отбелязване от 22.10.08г., че 
жалбоподателят е починал преди няколко години. С разпореждане от 
28.10.08г. е разпоредено да се изиска удостоверение за наследници на 
жалбоподателя. С оглед на тези указания е изпратено писмо от 31.10.08г. на 
кмета на район „Слатина”. На 19.11.08г. е депозирано удостоверение за 
наследници на починалия през 1997г. жалбоподател. С разпореждане от 
26.11.08г. са конституирани наследниците на починалия жалбоподател. На 
19.12.2008г. е депозирана молба от наследниците на починалия жалбоподател 
за прекратяване на производството по делото. С определение от 29.12.08г. 
производството по делото е прекратено на основание чл.203 от ГПК /отм./, 
поради оттегляне на жалбата.  

 - адм.д.№268/2008г. - /В2/ - Делото е образувано на 02.04.08г. по жалба 
постъпила с вх.№24955/26.11.04г. С разпореждане от 17.12.04г. на 
жалбоподателя са дадени указания да представи доказателства, че е подал 
жалбата чрез административния орган. С разпореждане от 30.12.04г. е 
разпоредено препис от жалбата да се изпрати на административния орган, с 
оглед комплектоване на преписката в цялост. На 24.02.05г. е постъпило 
писмо от ответника в изпълнение на дадените указания. С разпореждане на 
зам.председателя от 25.02.05г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени са указания за внасяне на държавна такса. По делото е 
приложено съобщение до жалбоподателя от 29.02.08г., получено от него на 
31.03.08г., с което той е уведомен за дадените на 25.02.05г. указания. На 
31.03.08г. жалбоподателят е депозирал молба в изпълнение на дадените 
указания. С определение от 09.04.08г. производството по делото е оставено 
без движение, с дадени указания жалбоподателят да уточни в какво се състои 
порочността на оспорената заповед, да изложи конкретни обстоятелства, на 
които основава искането си, както и изрично да посочи в какво се състои 
искането му до съда. Жалбоподателят е уведомен на 17.11.08г. със съобщение 
от 26.09.08г. С определение от 03.12.08г. производството по делото е 
прекратено и жалбата е върната, след като е констатирано, че в определения 
от съда срок жалбоподателят не е отстранил констатираните от съда 
нередовности на жалбата. 

 
Дела с отменен ход по същество 

 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 

Дата на постановяване на 
определението за отмяна 

на хода по същество 
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решаване 
1. 2539/2006г. 03.02.09г. 10.08.09г. Вранеску 

2. 03873/2006г. 10.02.09г. 17.02.09г.- производството 
е прекратено поради 

недопустимост на жалбата 

Енчева 

3. 02416/2006г. 17.02.09г. 11.06.09г. – прекратява 
производството поради 
просрочие на жалбата 

Вранеску 

4. 691/2007г. 17.02.09г. 07.08.09г. – производството 
е оставено без движение, за 

уточняване предмета на 
жалбата 

Вранеску 

5. 3094/2003г. 24.02.09г. 30.07.09г. - производството 
е оставено без движение 

Вранеску 

6. 3843/2005г. 10.03.09г. 10.08.09г. - производството 
е прекратено поради 

недопустимост на жалбата 

Вранеску 

7. 1006/2008г. 19.05.09г. 04.08.09г. -производството 
е оставено без движение 

Вранеску 

8. 01941/2006г. 26.05.09г. 10.08.09г. - производството 
е прекратено поради 

недопустимост на жалбата 

Вранеску 

9. 02888/2006г. 16.02.09г. 27.02.09г. – производството 
е прекратено 

Здравка 
Иванова 

10. 4147/2006г. 18.02.09г. 20.03.09г. – делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 

25.05.09г. 

Здравка 
Иванова 

11. 02483/2006г. 27.04.09г. 15.06.09г. – производството 
е прекратено 

Галина Иванова 

12. 1361/2000г. 08.06.09г. 11.06.09г. - делото е 
насрочено в открито 
съдебно заседание за 

19.11.09г. 

Енчева 

13. 03213/2006г.  16.06.09г.  13.08.09г. - прекратява 
производството поради 
просрочие на жалбата 

Чолева 

14. 325/2007г. 17.02.09г. 17.04.09г. – прекратява 
производството поради 

недопустимост на жалбата 

Р.Георгиева 

15. 3980/2006г. 17.02.09г. 01.04.09г. - прекратява 
производството поради 

недопустимост на жалбата 

Кадънкова 

16. 2584/2006г. 11.06.09г. 15.09.09г. – насрочено за 
открито съдебно заседание 
на 05.11.09г. /за събиране 

на доказателства/ 

Р.Георгиева 

17. 3427/2004г. 16.06.09г. 18.09.09г. – насрочено за 
открито съдебно заседание 

на 03.02.09г.  

Р.Георгиева 

18. 03537/2006г. 16.06.09г. 25.08.09г. – прекратява Р.Георгиева 
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производството 
19. 3823/2005г. 28.01.09г. 13.03.09г. – оставя без 

разглеждане жалбата като 
процесуално недопустима 

Димов 

20. 02499/2006г. 11.02.09г. 26.03.09г. - оставя без 
разглеждане жалбата като 
процесуално недопустима 

Велина 
Пейчинова 

21. 05271/2006г. 18.02.09г. 29.04.09г. – насрочва за 
открито съдебно заседание 

10.06.09г. 
Постановено решение на 

24.07.09г. 

Димов 

22. 1037/2007г. 25.03.09г. 11.05.09г. - насрочва за 
открито съдебно заседание 

10.06.09г. 

Димов 

23. 02675/2006г. 25.03.09г. 07.05.09г. – оставя без 
разглеждане жалбата като 
процесуално недопустима 

 

Велина 
Пейчинова 

24. 04034/2006г. 30.09.09г. 29.10.09г. – оставя без 
разглеждане жалбата като 
процесуално недопустима 

Димов 

 
VI. Дела, проверявани по повод на постъпили в ИВСС конкретни 

сигнали: 
- адм. д. №649/2007г. - /Ж2/ - Делото е образувано на 23.03.07г. по 

жалба с вх.№5598/22.02.07г. от „М.” АД срещу ревизионен акт, издаден от 
орган по приходите в ТД на НАП. С разпореждане от 23.02.07г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания на 
жалбоподателя за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от жалбоподателя на 22.03.07г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 21.11.07г., в което на делото е даден ход, 
дадена е възможност на жалбоподателя да посочи фактурите, които оспорва и 
които иска да бъдат представени в оригинал, ответникът е задължен да 
комплектова административната преписка с определени документи и др.С 
оглед на дадените указания е депозирана молба от жалбоподателя на 
25.01.08г. С определение от 04.02.08г. е допусната съдебно-счетоводна 
експертиза. Заключението на вещото лице е депозирано на 20.05.08г. 
Проведено е открито съдебно заседание / същия съдебен състав/ на 28.05.08г., 
в което на делото е даден ход, изслушано е вещото лице, допусната е тройна 
ССЕ, приети са доказателства. С определение от 04.06.08г. е определен 
състава на допуснатата тройна ССЕ. С определение от 26.06.08г. е допусната 
по искане на ответника съдебно-филологическа експертиза. Проведено е 
открито съдебно заседание на 25.03.09г., в което на делото е даден ход, 
открито е производство по оспорване на доказателства, представени от 
жалбоподателя, изслушани са вещите лица, продължен е срокът за вземане  
на становище от жалбоподателя по представените от ответника писмени 
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доказателства. С разпореждане от 14.04.09г. е дадена възможност на 
изп.директор на НАП да потвърди извършените от юрисконсулт 
Испиридонова процесуални действия в публично съдебно заседание, 
състояло се на 25.03.09г. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ответника на 14.05.09г. С определение от 14.10.09г. с оглед на 
постъпила молба от жалбоподателя от 17.08.09г. и становище на ответника от 
12.10.09г., съдът не е допуснал събирането на доказателства по начина, 
посочен в молбата на жалбоподателя. Проведено е открито съдебно заседание 
на 23.11.09г., в което не е допусната поправка на протокола от 25.03.09г. по 
молба на жалбоподателя. Проведено е открито съдебно заседание на 
23.11.09г., в което на делото е даден ход, приети са доказателства и 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”д” от ГПК 
/отм./ Изготвено е писмо от 25.11.09г. до Областна дирекция на МВР 
гр.Кюстендил. 

-адм.д.№05285/2006г. - /Г1/ - Делото е образувано на 19.01.07г. по 
жалба с вх.№39766/13.12.06г. от „М.” АД срещу ревизионен акт на орган по 
приходите в ТД на НАП - гр.Кюстендил. С разпореждане от 15.12.06г. 
производството по жалбата е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ответника на 17.01.07г. С разпореждане от 29.01.07г. делото е 
насрочено за открито съдебно заседание. Проведено е открито съдебно 
заседание на 02.10.07г., в което на делото не е даден ход, тъй като е 
констатирано, че страните са нередовно призовани. Разпоредено е да се 
уведоми ръководителят на служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” 
за извършване на проверка и даване на обяснения за причините за невръчване 
на призовките. На 12.05.08г. е постъпила молба от изпълнителния директор 
на „М.” АД с искане за отлагане на насроченото за 13.05.08г. дело, поради 
невъзможност да присъства поради заболяване, с приложен болничен лист. 
Проведено е открито съдебно заседание на 13.05.08г., в което на делото не е 
даден ход, с оглед на постъпилата молба от жалбоподателя. На 12.02.09г. е 
постъпила молба от изпълнителния директор на „М.” АД с искане за отлагане 
на насроченото за 13.02.09г. дело, поради невъзможност да присъства поради 
отпуск за бременност и раждане, с приложен болничен лист. Проведено е 
открито съдебно заседание на 13.02.09г., в което на делото не е даден ход, с 
оглед на постъпилата от жалбоподателя молба и производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания жалбоподателят да представи УАС. 
На 16.03.09г. е депозирана молба от жалбоподателя в изпълнение на дадените 
указания. С определение от 17.03.09г. производството по жалбата е 
прекратено и жалбата е оставена без разглеждане, като просрочена и 
недопустима. С определение от 21.04.09г. е оставена без уважение молбата от 
жалбоподателя с искане за възстановяване на срока по чл.26 от ДОПК. С 
определение №8395/24.06.09г. постановено по адм.д.№6275/2009г. по описа 
на ВАС е отменено определението от 17.03.09г. и делото е върнато на СГС за 
продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане от 
02.07.09г. делото е насрочено за открито съдебно заседание на 23.03.2010г. 
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- адм.д.№03208/2006г. - /Г2/ - На кориците на делото има печат 
„архивирано” и арх.№594/2008г. Делото е образувано на 14.09.07г. по 
постъпили с писмо вх.№23032/04.07.06г. на ДАГ на Столична община три 
броя жалби срещу заповед на главния архитект на гр.София. С разпореждане 
от 06.07.06г. производството по жалби №1 и №3 е оставено без движение с 
дадени указания за внасяне на държавна такса. Жалбоподателят по жалба №1 
е уведомен за дадените указания на 09.08.06г. със съобщение от 27.07.06г. 
Жабоподателят по жалба №3 е уведомен на 09.02.07г. със съобщение от 
18.02.07г. С определение от 08.05.07г. са върнати жалби №1 и №3, след като 
съдът е констатирал, че дадените указания не са изпълнени в определения 
срок. С разпореждане от 22.11.07г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания да се представят доказателства, че лицето 
подписало жалбата е имало качество на представител на етажната 
собственост към датата на подаване на жалбата. От приложените по делото 
документи не е видно, дали жалбоподателите са били уведомени за 
дадените указания. На 27.03.08г. е депозирана молба от О. Т., с която 
уведомява съда, че по адм.д.№03208/2006г. има жалба №2, която подлежи на 
разглеждане, а делото е архивирано. С разпореждане от 28.03.08г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени следните 
указания:„ В 7-дневен срок от получаване на съобщението 
жалбоподателят следва да посочи какво процесуално качество по делото 
притежава. Жалбоподател ли е.”С разпореждане от 02.04.08г. е 
разпоредено да се постави обявление пред деловодството на адм.отделение. 
Обявление от 09.04.08г. е поставено на 11.04.08г. и е свалено на 22.04.08г., 
като с него се уведомяват живущите в бл...., вх...., ж.к. „....”, че с 
определение от 08.05.07г. жалбата е върната и производството по делото е 
прекратено.  На 03.11.08г. е депозирана молба от О. Т., в която той посочва, 
че е подал молба на 27.03.08г. до СГС, ІІІ – Г отделение с искане да бъде 
разгледано адм.д.№03208/2006г., което е архивирано под №594/2008г., по 
която молба към 04.11.08г. съдът не се е произнесъл. С три ръкописни 
разпореждания от 04.11.08г. поставени върху молбата на Т. делото е 
насрочено за открито съдебно заседание за 03.02.09г.; да се съобщи 
разпореждането на съда от 22.11.07г.; О. Т. за представи доказателства, от 
които да е видно собственик на кой имот е, с оглед конституирането му като 
заинтересована страна. Съобщение за дадените от съда указания на 
22.11.07г. е връчено на 12.11.08г. на лице за контакти, посочено от 
жалбоподателите по жалба №1. За насроченото на 03.02.09г. открито 
съдебно заседание за редовно призовани – жалбоподателят по жалба №3, 
лицето за контакти, посочено от жалбоподателите по жалба №1 и О. Т. – 
като заинтересована страна. Проведено е открито съдебно заседание на 
03.02.09г., в което производството по делото е оставено без движение, с 
дадени указания жалбоподателите да представят доказателства, кой е бил 
управителя на ЕС към датата на подаване на жалбата на 20.03.06г. и да 
посочат в какво се състоят пороците на обжалвания акт. На 09.02.09г. е 
постъпило становище от процесуалния представител на О. Т. по отношение 
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на допустимостта на жалба №2. На същата дата е разпоредено делото да се 
докладва след връщане на съобщението до жалбаподателя и изтичане на 
срока за отстраняване на нередовностите. На 31.03.09г. е постъпила молба от 
процесуалния представител на О. Т., в която се съдържа искане за 
разпореждането на съда от 03.02.09г. да бъде уведомен жалбоподателят по 
жалба №2, тъй като производството по делото следва да продължи само по 
жалба №2, а до момента съобщение за дадените указания е изпратено само до 
лицето, подписало жалба №1. На 31.03.09г. е разпоредено да се изпрати 
ново съобщение, без да се сочи на кого следва да бъде изпратено. 
Съобщение от 01.04.09г. за дадените от съда указания с протоколно 
определение от 03.02.09г. е връчено на жалбоподателят по жалба №2 на 
26.04.09г. С определение от 15.10.09г. е върната жалба №2 и производството 
по делото е прекратено, след като съдът е констатирал, че не са изпълнени 
дадените указания за отстраняване на констатираните нередовности. Не е 
видно, дали съобщения до страните са били изпращани. 

Постановяване на съдебните актове. Срокове. 
 В хода на проверката бяха проверени срочните книги на всички 
състави на СГС, Административно отделение за 2007 г. и 2008 г., в 
резултат на което се констатираха следните дела, по които решенията са 
постановени значително след срока, определен с нормата на чл. 190 от 
ГПК /отм./. 

 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 
постано

вено 
решение

то  
1.  3975/2006г. Рени Коджабашева 03.02.09г. 25.06.09г. над 4 

месеца 
2.  5181/2006г. Рени Коджабашева 19.02.09г. 29.06.09г. над 4 

месеца 
3.  04724/2006г. Рени Коджабашева 12.03.09г. 31.07.09г. над 4 

месеца 
4.  1202/2006г. Рени Коджабашева 24.03.09г. 31.07.09г. над 4 

месеца 
5.  2688/2004г. Рени Коджабашева 26.03.09г. не е постановено 

решение 
 

6.  4354/2006г. Рени Коджабашева 26.03.09г. 12.10.09г. над 6 
месеца 

7.  3525/2005г. Рени Коджабашева 19.05.09г. не е постановено 
решение 

 

8.  0880/2006г. Рени Коджабашева 19.05.09г. не е постановено 
решение 

 

9.  3112/2005г. Рени Коджабашева 18.06.09г. не е постановено 
решение 

 

10.  1575/2005г. Вранеску 27.01.09г. 10.08.09г. над 6 
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месеца 
11.  2397/2006г. Вранеску 27.01.09г. 21.08.09г. над 6 

месеца 
12.  2950/2003г. Вранеску 27.01.09г. 20.08.09г. над 6 

месеца 
13.  3225/2006г. Вранеску 27.01.09г. 22.06.09г. над 5 

месеца 
14.  01257/2006г. Вранеску 03.02.09г. 11.06.09г. 4 месеца 
15.  01572/2006г. Вранеску 03.02.09г. 29.06.09г. 4 месеца 
16.  3044/2005г. Вранеску 03.02.09г. 22.06.09г. 4 месеца 
17.  01062/2006г. Вранеску 03.02.09г. 20.08.09г. 6 месеца 
18.  2676/2005г. Вранеску 10.02.09г. 19.08.09г. 6 месеца 
19.  2966/2006г. Вранеску 17.02.09г. 21.07.09г. 5 месеца 
20.  04621/2006г. Вранеску 17.02.09г. 21.07.09г. 5 месеца 
21.  736/2007г. Вранеску 17.02.09г. 22.06.09г. 4 месеца 
22.  921/2007г. Вранеску 17.02.09г. 29.07.09г. 5 месеца 
23.  479/2006г. Вранеску 17.02.09г. 19.08.09г. 6 месеца 
24.  3178/2005г. Вранеску 24.02.09г. 07.08.09г. 5 месеца 
25.  01638/2006г. Вранеску 24.02.09г. 22.06.09г. 4 месеца 
26.  03526/2006г. Вранеску 24.02.09г. 22.06.09г. 4 месеца 
27.  04514/2006г. Вранеску 24.02.09г. 29.06.09г. 4 месеца 
28.  517/2007г. Вранеску 24.02.09г. 29.07.09г. 5 месеца 
29.  739/2005г. Вранеску 10.03.09г.  19.08.09г. 5 месеца 
30.  1245/2006г. Вранеску 17.03.09г. 19.08.09г. 5 месеца 
31.  3681/2006г. Вранеску 17.03.09г. 07.08.09г. 5 месеца 
32.  629/2005г. Вранеску 24.03.09г. 19.08.09г. 5 месеца 
33.  03048/2006г. Вранеску 24.03.09г. 29.07.09г. 4 месеца 
34.  2896/2003г. Вранеску 14.04.09г. 13.08.09г. 4 месеца 
35.  3259/2003г. Вранеску 14.04.09г. 13.08.09г. 4 месеца 
36.  0964/2006г. Чолева 27.01.09г. 28.08.09г.  
37.  4956/2006г. Чолева 03.02.09г. не е постановено 

решение 
 

38.  624/2007г. Чолева 03.02.09г. не е постановено 
решение 

 

39.  1164/2006г. Чолева 03.02.09г. не е постановено 
решение 

 

40.  1807/2003г. Чолева 03.02.09г. не е постановено 
решение 

 

41.  2363/2005г. Чолева 17.02.09г. 28.08.09г. 6 месеца 
42.  0506/2006г. Чолева 24.02.09г. не е постановено 

решение 
 

43.  1938/2005г. Чолева 24.02.09г. не е постановено 
решение 
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44.  2383/2006г. Чолева 24.02.09г. не е постановено 
решение 

 

45.  712/2008г. Чолева 24.02.09г. 13.08.09г. 5 месеца 
46.  02438/2006г. Чолева 10.03.09г. 28.08.09г. 5 месеца 
47.  03198/2006г. Чолева 10.03.09г. не е постановено 

решение 
 

48.  399/2006г. Чолева 10.03.09г. 07.08.09г. 5 месеца 
49.  2308/2004г. Чолева 17.03.09г. не е постановено 

решение 
 

50.  2090/2005г. Чолева 17.03.09г. не е постановено 
решение 

 

51.  683/2007г. Чолева 17.03.09г. не е постановено 
решение 

 

52.  1244/2006г. Чолева 24.03.09г. не е постановено 
решение 

 

53.  3671/2006г. Чолева 24.03.09г. 28.08.09г. 5 месеца 
54.  03906/2006г. Чолева 31.03.09г. не е постановено 

решение 
 

55.  4595/2006г. Чолева 31.03.09г. не е постановено 
решение 

 

56.  3021/2005г. Чолева 14.04.09г. не е постановено 
решение 

 

57.  04331/2006г. Чолева 14.04.09г. не е постановено 
решение 

 

58.  1961/2004г. Чолева 28.04.09г. не е постановено 
решение 

 

59.  670/2005г. Чолева 28.04.09г. не е постановено 
решение 

 

60.  04825/2006г. Чолева 28.04.09г. не е постановено 
решение 

 

61.  887/2007г. Чолева 12.05.09г. не е постановено 
решение 

 

62.  987/2007г. Чолева 12.05.09г. не е постановено 
решение 

 

63.  04005/2006г. Чолева 19.05.09г. не е постановено 
решение 

 

64.  1134/2005г. Чолева 19.05.09г. не е постановено 
решение 

 

65.  0215/2006г. Чолева 19.05.09г. не е постановено 
решение 

 

66.  0891/2006г. Чолева 26.05.09г. не е постановено 
решение 

 

67.  05331/2006г. Чолева 26.05.09г. не е постановено 
решение 

 

68.  177/2005г Чолева 09.06.09г. не е постановено 
решение 

 

69.  1397/2005г. Чолева 09.06.09г. не е постановено 
решение 

 

70.  3014/2006г. Чолева 09.06.09г. не е постановено 
решение 
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71.  3986/2006г. Чолева 09.06.09г. не е постановено 
решение 

 

72.  2687/2003г. Чолева 16.06.09г. не е постановено 
решение 

 

73.  02714/2006г. Чолева 16.06.09г. не е постановено 
решение 

 

74.  02702/2006г. Чолева 09.12.08г. не е постановено 
решение 

 

75.  0875/2006г. Кадънкова 10.02.09г. 17.06.09г.  4 месеца 
76.  2970/2005г. Кадънкова 12.02.09г. 06.07.09г. 5 месеца 
77.  3605/2005г. Кадънкова 17.02.09г.  не е постановено 

решение 
 

78.  756/2007г. Кадънкова 17.02.09г. 28.07.09г. 5 месеца 
79.  574/2007г. Кадънкова 17.02.09г. 28.07.09г. 5 месеца 
80.  1054/2005г. Кадънкова 17.02.09г. 17.06.09г. 4 месеца 
81.  1113/2002г. Кадънкова 10.03.09г. 01.07.09г. 4 месеца 
82.  1736/2005г. Кадънкова 10.03.09г. 01.07.09г. 4 месеца 
83.  2675/2005г. Кадънкова 10.03.09г. 27.07.09г. 4 месеца 
84.  2460/2001г. Кадънкова 12.03.09г. 01.07.09г. 4 месеца 
85.  4360/2003г. Кадънкова 12.03.09г. не е постановено 

решение 
 

86.  11/2008г. Кадънкова 12.03.09г. 27.07.09г. 4 месеца 
87.  1367/2006г. Кадънкова 12.03.09г. не е постановено 

решение 
 

88.  1662/2000г. Кадънкова 19.03.09г. 27.07.09г. 4 месеца 
89.  1081/2007г. Кадънкова 19.03.09г. не е постановено 

решение 
 

90.  3560/2004г. Кадънкова 14.04.09г. не е постановено 
решение 

 

91.  60/2000г. Кадънкова 30.04.09г. не е постановено 
решение 

 

92.  366/2006г. Кадънкова 12.05.09г. не е постановено 
решение 

 

93.  2583/2006г. Кадънкова 12.05.09г. не е постановено 
решение 

 

94.  01131/2006г. Кадънкова 14.05.09г. 19.10.09г. 5 месеца 
95.  3892/2004г. Кадънкова 19.05.09г. не е постановено 

решение 
 

96.  03361/2006г. Кадънкова 19.05.09г. 19.10.09г. 5 месеца 
97.  3293/2004г. Кадънкова 21.05.09г. не е постановено 

решение 
 

98.  04676/2006г. Кадънкова 04.06.09г. не е постановено 
решение 

 

99.  04910/2006г. Кадънкова 04.06.09г. не е постановено 
решение 

 

100. 3529/2005г. Кадънкова 09.06.09г. не е постановено 
решение 
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101. 1580/2005г. Кадънкова 11.06.09г. не е постановено 
решение 

 

102. 2897/2004г. Кадънкова 16.06.09г. не е постановено 
решение 

 

103. 1414/2004г. мл.съдия Митанкина 11.02.09г. 01.07.09г. 5 месеца 
104. 602/2005г. Димов 11.02.09г. 06.11.09г. 9 месеца 
105. 1133/2007г. Димов 18.03.09г. 22.07.09г. 4 месеца 
106. 05121/2006г. Димов 25.03.09г. 08.09.09г. 6 месеца 
107. 3077/2003г. мл. съдия Е.Симеонов 13.05.09г. 02.10.09г. 5 месеца 
108. 1125/2008г. Димов 25.05.09г. не е постановено 

решение 
 

 
Съдия Златка Чолева – за периода от 27.01.2009 г - до юни 2009 г.  
 - обявени за решаване – 41  
 - постановени решения – 9 
 - в тримесечен срок -2  
 
Олга Кадънкова –за периода от 03.02.09г. до 16.06.2009 г.  
 - обявени за решаване – 41 
 - постановени решения – 26 
 - в тримесечен срок -12  
 
Рени Коджабашева –за периода от февруари 2009 г. до юни 2009 г.  
 - постановени решения – 5 
 - дела, по които не са постановени съдебни актове - 4 
 
Мария Вранеску –за периода от януари 2009 г. до април 2009 г.  
 - постановени решения – 26 
 
 
Катерина Енчева – решенията са постановявани в срок по-кратък от 
едномесечния, включително в същия ден или до 3-4 дни. 
- обявени за решаване – 19  
 - постановени решения – 19 
 - в тримесечен срок -19  
 
Кристина Филипова, Л.Василев, Т.Симеонова - решенията са 
постановявани в едномесечния срок. 

Съгласно справка от 07.12.2009год. общия броя  на делата с необявени 
съдебни решения в АО на СГС и обявени за решаване  към 01.01.2009год. е 
171 /сто седемдесет и едно/. Т.е. общият брой на делата с непостановени 
съдебни актове в продължение на  повече от една година е много голям. 
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                         Съдебни заседания 
ІІІ – 3  
Съд.заседание 27.01.09г. – 24 дела; съд.заседание 03.02.09г.- 23 дела; 
съд.заседание 10.02.09г. – 22 дела; съд.заседание 17.02.09г. – 23 дела; 
съд.заседание 24.02.09г. – 25 дела; съд.заседание 10.03.09г. – 26 дела; 
съд.заседание 17.03.09г. – 21 дела; съд.заседание 24.03.09г. – 23 дела; 
съд.заседание 31.03.09г. – 22 дела; съд.заседание 14.04.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 28.04.09г. – 23 дела; съд.заседание 12.05.09г. – 21 дела; 
съд.заседание 19.05.09г. – 18 дела; съд.заседание 26.05.09г. – 16 дела. 
 
ІІІ – Б 
Съд.заседание 04.02.09г. – 13 дела; съд.заседание 09.02.09г.- 17 дела; 
съд.заседание 11.02.09г. – 15 дела; съд.заседание 16.02.09г. – 14 дела; 
съд.заседание 18.02.09г. – 13 дела; съд.заседание 23.02.09г. – 14 дела; 
съд.заседание 09.03.09г. – 14 дела; съд.заседание 11.03.09г. – 16 дела; 
съд.заседание 16.03.09г. – 14 дела; съд.заседание 23.04.09г. – 16 дела; 
съд.заседание 25.04.09г. – 15 дела; съд.заседание 01.04.09г. – 13 дела; 
съд.заседание 13.04.09г. – 13 дела; съд.заседание 15.04.09г. – 14 дела; 
съд.заседание 27.04.09г. – 15 дела; съд.заседание 11.05.09г. – 14 дела; 
съд.заседание 13.05.09г. – 15 дела; съд.заседание 18.05.09г. – 14 дела; 
съд.заседание 25.05.09г. – 16 дела. 
 
След обединението 
Съд.заседание 29.09.09г. – 18 дела; съд.заседание 01.10.09г.- 16 дела; 
съд.заседание 06.10.09г. – 17 дела; съд.заседание 08.10.09г. – 17 дела; 
съд.заседание 13.10.09г. – 16 дела; съд.заседание 20.10.09г. – 16 дела; 
съд.заседание 22.10.09г. – 15 дела; съд.заседание 03.11.09г. – 18 дела; 
съд.заседание 05.11.09г. – 14 дела; съд.заседание 10.11.09г. – 17 дела; 
съд.заседание 12.11.09г. – 15 дела; съд.заседание 17.11.09г. – 18 дела; 
съд.заседание 19.11.09г. – 14 дела. 
 
ІІІ – Д  
Съд.заседание 03.02.09г.- 23 дела; съд.заседание 05.02.09г. – 19 дела;  
съд.заседание 10.02.09г. – 22 дела; съд.заседание 12.02.09г. – 21 дела; 
съд.заседание 17.02.09г. – 21 дела; съд.заседание 10.03.09г. – 23 дела; 
съд.заседание 12.03.09г. – 20 дела; съд.заседание 17.03.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 19.03.09г. – 20 дела; съд.заседание 07.04.09г. – 18 дела; 
съд.заседание 09.04.09г. – 18 дела; съд.заседание 14.04.09г. – 22 дела; 
съд.заседание 30.04.09г. – 18 дела; съд.заседание 12.05.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 14.05.09г. – 21 дела; съд.заседание 19.05.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 21.05.09г. – 20 дела; съд.заседание 04.06.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 09.06.09г. – 22 дела; съд.заседание 11.06.09г. – 17 дела; 
съд.заседание 16.06.09г. – 25 дела; съд.заседание 01.10.09г.- 18 дела; 
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съд.заседание 08.10.09г. – 13 дела; съд.заседание 15.10.09г. – 14 дела; 
съд.заседание 05.11.09г. – 14 дела; съд.заседание 12.11.09г. – 15 дела; 
съд.заседание 19.11.09г. – 15 дела. 
 
ІІІ – В  
Съд.заседание 28.01.09г. – 21 дела; съд.заседание 04.02.09г. -  20 дела; 
съд.заседание 11.02.09г. – 20 дела; съд.заседание 18.02.09г. – 25 дела; 
съд.заседание 11.03.09г. – 20 дела; съд.заседание 18.03.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 25.03.09г. – 20 дела; съд.заседание 01.04.09г. – 18 дела; 
съд.заседание 08.04.09г. – 17 дела; съд.заседание 29.04.09г. – 20 дела; 
съд.заседание 13.05.09г. – 21 дела; съд.заседание 20.05.09г. – 19 дела; 
съд.заседание 27.05.09г. – 21 дела; съд.заседание 03.06.09г. – 22 дела; 
съд.заседание 10.06.09г. – 24 дела; съд.заседание 01.07.09г. – 12 дела; 
съд.заседание 30.09.09г. – 17 дела; съд.заседание 07.10.09г. – 21 дела; 
съд.заседание 21.10.09г. – 20 дела; съд.заседание 04.11.09г. – 16 дела; 
съд.заседание 11.11.09г. – 17 дела. 

 
 
 Анализ  на приключилите и висящи  дела, предмет на  

предходната проверка 
 
1. III- А състав 
От проверените  31 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -22 бр. дела, от които 
8 дела – приключили с акт по същество; 
14 дела- прекратени ; 
9  дела  -висящи, т.е. 30% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
2.III- Б състав 
От проверените  40 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -18 бр. дела, от които 
8 дела – приключили с акт по същество; 
10 дела- прекратени ; 
22 дела  -висящи, т.е. 50% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
3.III- В състав 
От проверените  31 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -18 бр. дела, от които 
6 дела – приключили с акт по същество; 
12 дела- прекратени ; 
13 дела  -висящи, т.е. приблизително 30% от проверените дела на 

състава са останали висящи; 
 4.III- Г състав 
От проверените  36 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -19 бр. дела, от които 
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10 дела – приключили с акт по същество; 
9 дела- прекратени ; 
17  дела  -висящи, т.е. 50% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
 
5.III- Д състав 
От проверените  25 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -18бр. дела, от които 
8 дела – приключили с акт по същество; 
10 дела- прекратени ; 
7  дела  -висящи, т.е. 25% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
 
6.III- Е състав 
От проверените  21 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -11 бр. дела, от които 
3 дела – приключили с акт по същество; 
8 дела- прекратени ; 
10  дела  -висящи, т.е. 50% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
 
7.III- Ж състав 
От проверените  25 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -17 бр. дела, от които 
8 дела – приключили с акт по същество; 
9 дела- прекратени ; 
8  дела  -висящи, т.е. 30% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
 
8.III- З състав 
От проверените  35 броя дела  в рамките на една година   
са приключили -21 бр. дела, от които 
13 дела – приключили с акт по същество; 
8 дела- прекратени ; 
14  дела  -висящи, т.е. 30% от проверените дела на състава са останали 

висящи; 
 
          Висящи  дела   

    Налице  е все още висящност на  административни дела образувани през 
1999год- 7 броя;  през 2000год.- 60 броя; през 2001- 51 бр.; през 2002г.- 74 бр.; 
през 2003год.-171 бр.; през 2004год. – 250 бр.;  през 2005год.- 497 бр.; през 
2006год.- 1333 бр.;  през 2007год.- 393 бр.; през 2008год- 547 бр. 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТ ОТ НАСТОЯЩАТА 
ПРОВЕРКА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, АДМИНИСТРАТИВНО 
ОТДЕЛЕНИЕ: 

 
I. Изводи по движението на делата, предмет на проверката, 

извършена на основание Заповед № 196/19.11.2008 г. на главния 
инспектор, касаещи процесуалните действия, проведени след месец 
декември 2008 г. 

 
1.По движението на делата. 
1.Периодите , през които се насрочват делата в открити  съдебни 

заседания  са малко съкратени- делата се насрочват най-често през 6 
месеца, като в графика за съдебните заседания –броя на разглежданите дела е 
най -много до 23броя дела на едно съдебно заседание.  

2. Съставите в отделението са започнали да прилагат по-често 
разпоредбата на чл.405 от ЗСВ. 

3. Част  от негативните констатации по образуването и движението на 
дела по предходната проверка не са преодолени. 

 
2.По  приключването на делата 
   Налице е висящност   само по  повторно проверените дела  от 25%  

до 50% , констатирана  поотделно за  всеки от съставите, в 
обстоятелствената част на акта.  Процентът на приключилите дела за периода 
не  може да бъде  отчетен като значителен напредък в дейността на 
отделението. Отчетената висящност  на броя на делата, предвид изискването 
за разумен срок по тяхното приключване , налага извод,  от  необходимост за 
мобилизиране на усилията на съдебните състави  по тяхното 
приключване. 

 
3. Административно –деловодна  дейност на отделението. 
1.Някои от делата са преподредени в нови папки, като е подобрен 

хронологичният ред на класиране на документите, представляващи 
съдържание на делата.   

2. По част от делата се констатира по-бързо изработване и изпращане 
на съобщения  и призовки; 

3. По част от делата се констатира  по навременно и редовно 
връчване на  призовките и книжата по делата. 

 
4. По изпълнение на дадените препоръки с акт с 

изх.№528/13.02.2009год. 
1.Със заповед №1161/20.07.2009год. на председател на Софийски 

градски съд, броя на съставите в отделението  е намален  от 8/осем/ състава  
на 4 /четири/ състава . Със същата заповед са  определени и постоянните 
членове съдии на новосформираните съдебни състави.  
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2.По време на проверката не  бяха представени заповеди за ангажиране 
на дисциплинарна отговорност на служителите от служба  ”Деловодство” на 
отделението. 

3. Председателят на Софийски градски съд  не е  предприемал действия  
по чл.327 от ЗСВ по отношение на съдии, за които е констатирано 
просрочено постановяване на съдебни решения по повече от три дела. 

4. Не бяха представени и заповеди, с които на съдиите Олга Кадънкова 
и Рени Коджабашева  да са наложени  дисциплинарни наказания, в 
изпълнение на  решенията на  ВСС за ангажиране на дисциплинарната им 
отговорност. 

 
II. По дела образувани през 2008 г. 
1.В описната книга на административното отделение за 2008г. са 

вписани 2116 броя жалби, чиито входящи номера са от 1994г. – до 2008г. На 
основание на тези жалби, през 2008г., са образувани 2116 броя 
административни дела.Делата са значителни по брой ,образувани са  след 
влизане в сила на АПК/ 01.03.2007год./ и представляват необичайно, 
неочаквано и незаконосъобразно постъпление в дейността на 
отделението. Забавените процесуални действия на съда, съществено са 
засегнали жалбоподателите, за които не е осигурено навременно 
реализиране на правата и защита на интересите им .  

2.Делата са образувани през цялата 2008година, като техният брой е по-
голям през втората половина на годината. 

3.От общо образуваните  2116 броя дела, 1097 бр. дела са  
архивирани - в по-голямата си част през 2009г.Така архивираните дела са 
отчитани като свършени дела, което е дало възможност отново да се правят 
изводи за „Свръх натовареност” на съдиите в отделението. 

4.По делата, образувани по жалби заведени в съда само по входящия им 
номер, постъпвали от 1994 г. до 2008 г., след първоначалното им 
администриране, за продължителен период от време не са извършвани 
никакви процесуални действия. Нови процесуални действия, свързани с 
процесуалния им ход, са извършени едва през 2008 г., когато тези преписки 
са образувани в дела. 

 
III. По дела образувани през 2009 г. 
1.През 2009г. са образувани  79 административни дела, по-голямата 

част от които след отменително решение на ВАС и връщане на делото за ново 
разглеждане.  

2.Причините, поради които Върховният административен съд е 
отменял обжалваните съдебни актове на състави на отделението и е връщал 
делата за ново разглеждане от друг състав са, че същите са постановявани 
при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, при 
непълнота на събраните доказателства, включително неправилно 
конституиране на заинтересовани страни /адм. д. № 22/2009 г., „З” състав/. 
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3.Изолирано–адм.д.№8/2009г. е образувано по жалба с 
вх.№10095/1999г. Адм.д.№№ 18, 19, 20 и 21 са описани с вх.№ без да е 
посочена годината на получаването на жалбите. В графите предмет на делото 
за тези дела е записано ЗАП, което допуска отново извод, че жалбите са 
преди влизане в сила на АПК /например адм.д.№27 и №28/. 

 
IV.Проблеми по делата. 
Изводите в тази част на акта са направени на основание повторно 

извършената проверка на делата в първоначалната проверка и на други 
висящи дела  на всички новосформирани съдебни състави в отделението.   
          1.Общи изводи за дейността на Софийски градски съд, 
Административно отделение :  
А. По движението на делата: 
● ненавременно  произнасяне по редовността и допустимостта на 
жалбата./адм.д.№ 3603/2003год.III-В с-в – 6 год. след образуване на делото; 
адм.д.№ 0693/2006год.III-А- 3 год.; адм.д.№ 2430/2004год. III-Б-3 с-в- 5 год.;  
По адм.д.№ 03208/2006год. III-Гс-в, две години след образуването, съдията 
докладчик поставя резолюция „жалбоподател да посочи какво процесуално 
качество притежава. Жалбоподател ли е .”/  
● по определени дела ,съдът е започвал да разглежда спора, 13/тринадесет/ 
години/, след подаването на жалбата- адм.д.№ 1617/2008год. III А с-в; 
● не малък е броя на делата , по които е отменен  хода по същество и  
производството по делата е възобновено./ адм.д.№ 3094 /2003год.III-Б-3 с-в-
производството е възобновено, с указания за редовност на жалбата, след като 
е било висящо цели 6 /шест/ години./ 
● по едно и също дело ,различни състави  имат принципно различно 
становище по конституирането на заинтересованите страни в процеса, което 
съществено забавя движението на делата./ адм.д.№ 914/2007год. III-E с-в/. 
● продължаваща практика за постановяване на нечетливи съдебни актове, 
изписвани върху други документи от делата, при липса на задължителни за 
съдебни актове реквизити.Има актове изписани дори с молив- адм.д.№ 
3775/2006год.III-Г с-в/ ; 
● при делата, по които са постановявани определения за отмяна на даден ход 
по същество през 2009 г., отново констатираните причини са късно 
установена процесуална недопустимост, и непълнота на събраните 
доказателства, което води до заключение за липса на внимателно 
изследване на тези въпроси при администрирането на жалбите и воденето на 
процеса. Последният извод се потвърждава и при упражнения инстанционен 
контрол, в които случаи ВАС е връщал поради съществени процесуални 
нарушения и липса на доказателства, от съществено значение за 
постановяване на правилни съдебни актове, което индикира недостатъчна и 
пълноценна подготовка по отделните производства и задълбочено и 
всестранно проучване на правните спорове. 
● недисциплинираност на страните в процеса и непроявена активност от 
страна на съда по изпълнението на задълженията на страните/ дадени 
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указания на 11.11.2005год. изпълнени  на 27.02.2009год. по  адм.д.№ 
194/2008г. на III-В-с-в; адм.д.№ 02608/2006гос. на III- А-с-в/  
● продължават да се допускат  и уважават доказателствени искания на 
жалбоподателите, направени  след  повече от едно проведени съдебни 
заседания , без съда да прилага разпоредбата на чл.65 от ГПК/отм./ - /адм.д.№ 
04848/2006год. на III Е- с-в; адм.д.№ 882/2007год. на III Е-с-в; адм.д.№ 
03487/2006год. на III-Ж с-в/. 
● продължителна висящност и изключително забавено приключване  с 
влязъл в сила съдебен акт на делата  по преюдициалните  спорове- 
приблизително 8 / осем/ години – адм.д.№ 862/2001год. на III-В с-в; адм.д.№ 
2215/2001год. на III- В-с-в/. 
Б. По спрените дела. 
● често в  диспозитива на определението, с което се спира производството по 
делото  на  основание чл.182, ал.1,б.”Г”  от ГПК /отм./ не се сочи конкретното  
дело –номер, година, на кой съд е ,отделение  и състав на съда ,на основание 
на което е спряно – адм.д.№ 3775/2006год. III-Г с-в; адм.д.№ 2176/2005год. на  
III-Г с-в/.Това затормозява проверката по приключването на делото,а в 
определени случай я прави невъзможна. 
● при спиране на производството по делото  на  основание чл.182, ал.1,б.”Г”  
от ГПК/отм./ , не всякога съдът изследва  дали е налице преюдициалност, 
както и не събира достатъчно доказателства в тази връзка. Допуснато е 
спиране на дело на основание  представено от страна удостоверение, 
издадено 6 години преди  датата на спирането на производството. 
Спирането е допуснато до приключването на дело, което е било вече 
приключило с влязъл в сила съдебен акт./адм.д.№ 1800/2000год. на III-Жс-в/ 
● необичайно дълги срокове по конституирането на наследници по дела, 
спрени на основание, чл.182,ал.1,б.”б” от ГПК- 4 години по адм.д.№ 
2431/2004год. на III-Г- с-в/. 
 
В. По приключването на делата. 
    Налице  е все още висящност на административни дела образувани 
през 1999год- 7 броя; през 2000год.- 60 броя; през 2001- 51 бр.; през 2002г.- 
74 бр.; през 2003год.-171 бр.; през 2004год. – 250 бр.;  през 2005год.- 497 
бр.; през 2006год.- 1333 бр.;  през 2007год.- 393 бр.; през 2008год- 547 бр. 
     Неприключването на тези административни дела извън всякакви 
разумни срокове продължава да бъде  достатъчно основание  за 
недоволството на участниците в тях. Една от формите на недоволство са и 
подаваните жалби до ИВСС по дела, подробно описани в обстоятелствената 
част на акта. 
 
Г. Административно –деловодна дейност. 
● лоша организация  по администрирането на делата- 7/седем месеца, след 
като едно дело е  приключило с влязъл в сила съдебен акт  на същото 
отделение  не се прилага по друго  спряно дело по чл.182,ал.1,б.”г” от ГПК/ 
отм./- адм.д.№ 3775/2006год. на   III-Г с-в. 
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● деловодството продължава да не изпълнява навреме резолюциите на 
съдиите, направени по движението на делата- адм.д.№ 2176/2005год.на III-Г 
с-в; адм.д.№ 01626/2006год. на III-Б-с-в; адм.д.№ 4377/2003год. на III-Б-2 с-в/. 
● непрецизна работа на деловодство на въззивното отделение на 
Софийски градски съд -  изпращаните справки по хода на дело са  
ненавременни и неверни, което забавя производството по административни 
дела./адм.д.№ 1800/2000год. на III-Ж с-в/ 
 
Д. Постановяване на съдебните актове. 

В хода на проверката отново се констатира съществено просрочие при 
постановяване на съдебните актове, включително и по голям брой дела липса 
на постановени съдебни решения към момента на извършеното проучване за 
работата на отделението. 

Съгласно справка от 07.12.2009год. общия броя  на делата с необявени 
съдебни решения в АО на СГС  и обявени за решаване  към 01.01.2009год. е 
171 /сто седемдесет и едно/. Т.е.  общият брой на делата с непостановени 
съдебни актове в продължение на  повече от една година е много голям. 

От изложените по-горе справки, в табличен вид, за делата, излезли за 
решаване в края на 2008 г. и 2009 г., се установява следното: 

1. Съдия Златка Николова Чолева е просрочила постановяването на 
съдебни решения по 39 броя дела /между 4 и 6 месеца/, при констатирани 
просрочия при предишната проверка по 25 броя дела В числото на 
просрочените дала са включени и делата, по които липсват постановени 
съдебни актове /34 броя дела/. 

2. Съдия Олга Велиславова Кадънкова е просрочила постановяването 
на съдебни решения по 28 броя дела /между 4 и 6 месеца/, като по част от 
делата – 15, липсват постановени крайни съдебни актове. За сравнение, при 
предишната проверка, са установени просрочия по 11 броя дела. 

3. Съдия Рени Христова Коджабашева е просрочила постановяването 
на съдебни решения по 9 броя дела /между 4 и 6 месеца/, при констатирано 
забавяне при предишната проверка по 11 броя дела. В числото на 
просрочените са включени и делата, по които липсват съдебни актове-4 броя 
дела. 

4. Съдия Мария Янкова Иванова – Вранеску е просрочила 
постановяването на съдебни решения по 26 броя дела /между 4 и 6 месеца/. 

С настоящият акт не могат да се направят изводи, че работата на тези 
съдии по изискването – срочност на постановяване на съдебните актове се е 
подобрила. От друга страна, образуваните срещу тях дисциплинарни 
производства в началото на 2009 г., не са изпълнили функцията си на 
дисциплиниращо въздействие. 

Налице са нови дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307,ал. 3, 
т. 1 от ЗСВ - системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони, извършени от съдиите Здравка Чолева, Олга Кадъкнова, Рени 
Коджабашева и Мария Янкова Иванова – Вранеску. На основание подобните 
констатации с предишния акт, по извършената проверка за съдиите Здравка 
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Чолева, Олга Кадъкнова, Рени Коджабашева и Мария Янкова Иванова – 
Вранеску, ИВСС да направи отделни предложения за ангажиране на 
дисциплинарната им отговорност. 

Възражения, че просрочията при постановяването на съдебните актове  
се дължат на ”натовареност” на съдиите не следва да бъдат уважавани. При 
същата натовареност, всички съдии от III-Г състав на 
Административното отделение на съда са постановявали актовете си в 
срок, което настоящия акт в обстоятелствената част отчита като 
изключително положителна практика. 

 
Е.Обективни  причини  по забавеното движение на делата. 
       В тази част се запазват  констатациите , направени с акта от предходната 
проверка. 
       Необходимостта от достатъчен брой съдебни зали за съдебните 
състави в Софийски градски съд   е причина , за която  следва да се търси  
конкретното й разрешаване , а  не само да се изписва  всяка година  във 
всички  доклади, анализи и актове.  

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава 
следните ПРЕПОРЪКИ: 

 
I. Председателят на Софийски градски съд да упражни  правомощията 

си по чл. 86, ал. 1, т. 1, като: 
1. Упражнява  контрол  върху работата на съдиите в Административно 

отделение на СГС и следи ежемесечно за постановяването на съдебните 
актове в разумни срокове.  

2. Определи  конкретни мерки  за  приключването  на делата ,отчетени 
в настоящия акт  като изключително забавени. 

3. Отчете причините, водещи  до  отмяна на хода по същество по 
административните дела и тяхното възобновяване  и предприеме действия по 
тяхното отстраняване. 

4. Упражнява постоянен контрол върху дейността на Служба 
„Деловодство” на Административно отделение и на Въззивно отделение, 
като следи за спазване изискванията на ПАРОАВАС. В случай на 
допуснати нарушения от страна на служителите от Служби „Деловодство” да 
бъде ангажирана дисциплинарната им отговорност. 

5. Нареди извършването на специална инвентаризация на 
Административно отделение, която да отчете има ли необразувани и 
неприключили административни преписки по жалби, подадени през 
годините, до 01.03.2007 г. 
 

II. Председателят на Софийски градски съд да упражни правомощията 
си по чл. 86, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт като свика Общо 
събрание на съда и сведе до знанието на членовете изводите, направи с 
настоящия акт. Общото събрание  да анализира  конкретните  
съществени нарушения на  съдопроизводствените правила ,послужили  
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като отменителни  основания на ВАС  по решенията на  
Административното отделение  и за връщането на делата за ново  
разглеждане, като се предприемат действия по тяхното недопускане. 

  
III. Председателят на СГС да упражни правомощията си по 

чл.86,ал.1,т.4 от ЗСВ  като анализира административните дела, образувани  
през 2009 година –като брой, правни основания, брой съдебни състави и 
съдии и да предприеме действия относно съществуването или 
несъществуването на Административното отделение. 

 
IV. На основание чл. 312, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона 

за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва да 
направи предложение пред Висшия съдебен съвет за образуване на 
дисциплинарно производство срещу съдиите: 

1. Златка Николова Чолева – просрочила постановяването на съдебни 
решения по 39 броя дела в неразумно дълги срокове, между 4 и 6 месеца, като 
по част от делата – 34, липсват постановени крайни съдебни актове, с което е 
осъществила състава на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 
от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на 
сто за срок 6 месеца до две години”, в размери и срокове по преценка на ВСС; 

2. Олга Велиславова Кадънкова - просрочила постановяването на 
съдебни решения по 28 броя дела в неразумно дълги срокове между 4 и 6 
месеца, като по част от делата – 15, липсват постановени крайни съдебни 
актове, с което е осъществила състава на дисциплинарно нарушение по чл. 
307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно наказание по 
чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово 
възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок 6 месеца до две години”, в размери 
и срокове по преценка на ВСС; 

3. Съдия Рени Христова Коджабашева - е просрочила 
постановяването на съдебни решения по 9 броя дела в неразумно дълги 
срокове между 4 и 6 месеца, като по част от делата – 4, липсват съдебни 
актове, с което е осъществила състава на дисциплинарно нарушение по чл. 
307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно наказание по 
чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово 
възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок 6 месеца до две години”, в размери 
и срокове по преценка на ВСС; 

4. Мария Янкова Иванова – Вранеску - е просрочила 
постановяването на съдебни решения по 26 броя дела в неразумно дълги 
срокове между 4 и 6 месеца, с което е осъществила състава на дисциплинарно 
нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно 
наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово 
възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок 6 месеца до две години”, в размери 
и срокове по преценка на ВСС. 
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На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт извлечение от 
настоящия акт да се изпрати на г-жа Здравка Чолева, Олга Кадънкова, Рени 
Коджабашева и Мария Янкова Иванова – Вранеску –съдии в 
Административно отделение на СГС. 

В двумесечен срок, считано от получаването на настоящия акт 
председателят на Софийски градски съд да изпълни дадените препоръки и 
уведоми ИВСС за предприетите действия. 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт препис от 
настоящия акт да се изпрати на Председателя на Софийски градски съд. 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт препис от 
настоящия акт да се изпрати на председателя на Софийски апелативен съд, 
 на председател  на Върховния касационен съд. 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт  препис от 
акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 
 

ИНСПЕКТОР: 
 
      /НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/ 
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Приложения: 
 
1. Заповед № 1161/20.07.2009 г. на председателя на Софийски градски 

съд за преструктуриране на съдебните състави в Гражданско и 
Административно отделение; 

2. Справка за дела с необявени решения на Софийски градски съд, 
Административно отделение към 01.01.2009 г. 

3. 2 броя справки за неприключили административни дела към 
01.01.2008 г. и към 01.01.2009 г.; 

4. Справки за дейността на Софийски градски съд, Административно 
отделение през 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. /с необявени 171 решения/ и 11 
броя справки за 2009 г.; 

5. 8 броя справки за конкретни дела, предмет на проверка по Заповед № 
196/19.11.2008 г. на главния инспектор на ИВСС; 

6 3 броя справки за ненаписани в срок решения към 26.02.2009 г. на 
съдиите Рени Коджабашева, Златка Чолева и Олга Кадънкова. 

 


