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В изпълнение на заповед № КП-01-1/Ж-02-01/07.05.2015г. на Главния 

инспектор на ИВСС, на основание чл. 58, ал.1 Закона за съдебната власт, бе 

извършена проверка в Административен съд – Бургас по постъпил в ИВСС 

сигнал вх. № Ж-02-1 от Директора на Агенция „Митници“, касаещ образуваните 

над 100 административни производства с идентичен предмет и страни Лукойл 

Нефтохим Бургас АД и митническа администрация.  

Проверката бе осъществена в Административен съд - Бургас, в периода 

15.05.2015г. – 20.05.2015г., от инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експерт 

ДИАНА ИВАНОВА. 

Правните спорове са за тарифно класиране на стоки, описани в подадени от 

дружеството митнически декларации като „тежки масла, смазочни масла; други 

масла – предназначени да претърпят специфична преработка”, тъй като от 

различния код следва и различна ставка на митото - 0 % или 1,7 %. Лукойл 

Нефтохим Бургас АД оспорва правилността на тарифното класиране, определени 

със съответни решение на митническите органи. 

В сигнала се сочи, че по едно от тези дела е отправено преюдициално 

запитване до Съда на Европейския съюз, поради което производствата са били 

спрени. По образуваното в следствие на преюдициалното запитване дело С-

330/13, е постановено решение на Съда на Европейския съюз от 12 юни 2014г.   

Жалбоподателят изразява несъгласие във връзка образуваните 

административни дела, по които са били допуснати по 3 броя съдебни 

експертизи - една техническа и две химически, а за вещо лице по всички дела е 

била назначена Димитрийка Василева Лъвчиева, вписана в списъка на вещите 

лица. Сочи се също, че на същото в.л. се възлагат „технически” задачи, касаещи 

установяване на обстоятелства, доказуеми с писмени доказателства, без тя да 

има специални знания в областта на тарифното класиране - вписана е в списъка 

като специалист по нефтопродукти и нефтопроизводство, а в случая ставало 

дума за кодове и комбинирана номенклатура. По тези адм. дела, на вещото лице 

са били изплащани отделни възнаграждения в размер между 250лв. - 900 лв., 

независимо, че заключенията са били идентични. Възразява се срещу тези 

обстоятелства, като противоречащи на етични правила и морал и в същото време 

пораждащи съмнения за независим и безпристрастен избор на експерт. Твърди се 

и, че вещото лице Лъвчиева не разполага с техника и използва една и съща 

лаборатория, на която също се заплаща сума, извън определената й като 

възнаграждение. Навеждат се съмнения относно необоснованост на 

представените заключения, въпреки което съдебните състави продължавали да 

възлагат експертизи на същото вещо лице и да отхвърлят исканията за отвода й 

без мотив.  

Жалбоподателят настоява за проверка, като сочи, че описаното еднотипно 

поведение по всички съдебни производства със сходен предмет, буди сериозно 

притеснение за обективното и безпристрастно разглеждане на правните спорове. 

Общият материален интерес възлизал над 28 500 000 лв. мита, които българската 

държава следва да внесе в бюджета на ЕС, независимо от изхода по делата.  
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К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

В хода на извършената на място проверка по  конкретните дела, се установи 

следното: 

Към 15.05.2015г. в Административен съд – Бургас са били образувани 130 

бр. административни дела, за периода 2012г. – май 2015г., по жалба на Лукойл 

Нефтохим Бургас АД срещу решения на началник на МП „Пристанище Бургас 

център“, на основание: чл. 243 от Регламент (ЕИО) 2913/92; чл. 220 ЗМ, чл. 97, 

ал.5 и чл. 145, ал.2, т.1, вр. Чл. 149, ал.1 АПК. Делата са образувани и 

разпределени в деня на постъпване на жалбите в съда или на следващия ден, 

съобразно действащия ПАРОАВАС (отм.) или ПАС. Разпределени са на случаен 

принцип и в тях се съдържат протоколи за случаен избор. В резултат на 

случайния подбор, докладчиците са:  

-  съдия Т. Евтимова – 12 бр. дела, от които 3 бр. са насрочени в о.с.з. и 9 бр. 

са обявени за решаване. 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с  размер на депозитите 

от СХЕ и допълнителната СХЕ, както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №2000/14 г. - 450 лв.депозит 

адм. дело №2056/14 г. - 450 лв. депозит 

адм. дело №2086/14г. - 450 лв. депозит 

Обявени за решаване - 

адм. дело №47/13г. –550 лв. депозит 

адм. дело №616/13г. -750 лв. депозит 

адм. дело №624/13г. -750 лв. депозит 

адм. дело №1657/13г. -850 лв. депозит 

адм. дело №2295/12г. -550 лв. депозит 

адм. дело №2298/12г. -850 лв. депозит 

адм. дело №2309/12г.  -550 лв. депозит 

адм. дело №2498/12г. -550 лв. депозит  

адм. дело №2502/12г. -850 лв. депозит 

 

-  съдия Христов – 13 бр. дела, насрочени в о.с.з.- 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ, както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №2005/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №2082/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №2083/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №2085/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №2088/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №2101/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №615/13г. -400 лв. депозит 

адм. дело №619/13г. -450 лв. депозит 

адм. дело №631/13г. -450 лв. депозит 

адм. дело №1656/13г. -450 лв. депозит 
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адм. дело №2293/12г. -550 лв. депозит 

адм. дело №2303/12г. -550 лв. депозит 

адм. дело №2350/12г. -850 лв. депозит 

 

- съдия Радикова – 13 бр. дела, от които 5 бр. са насрочени в о.с.з. и 8 бр. са 

обявени за решаване- 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ (с изключение на адм.дело № 

669/2015г., по което не е назначена СЕ), както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №669/15г.- няма допусната експертиза, тъй като делото е 

насрочено в първо о.с.з. 

адм. дело №2003/14г. -250 лв.депозит 

адм. дело №2048/14г. -250 лв. депозит 

адм. дело №2052/14г. -250 лв. депозит 

адм. дело №39/13г. -850 лв. депозит 

 

Обявени за решаване - 

адм. дело №618/13г. -1000 лв. депозит 

адм. дело №626/13г. -1000 лв.депозит 

адм. дело №879/14г. - 250 лв. депозит 

адм. дело №2294/12г. -1050 лв. депозит 

адм. дело №2308/12г. -1050 лв.депозит 

адм. дело №2346/12г. -1000 лв.депозит 

адм. дело №2348/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №2501/12г. -1000 лв.депозит 

 

- съдия Друмева – адм. дело №2096/14г. насрочено в о.с.з.  

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите 650 лв., от които 350 лв. за СХЕ и за две допълнителни СХЕ – 

общ размер 300 лв. 

  

- съдия Александрова – 9 бр. дела, от които 2 бр. са насрочени в о.с.з. и 7 бр. 

са обявени за решаване: 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ, както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №623/13г. -1250 лв. депозит 

адм. дело №880/14г. -400 лв. депозит 

Обявени за решаване - 

адм. дело №2089/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №42/13г. -1030 лв. депозит 

адм. дело №614/13г. -1030 лв.депозит 

адм. дело №620/13г. -1030 лв.депозит 

адм. дело №2292/12г. -1030 лв.депозит 

адм. дело №2301/12г. -1030 лв.депозит 
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адм. дело 2343/12г. -1030 лв.депозит 

 

- съдия Йосифов – 4 бр. дела, насрочени в о.с.з.- 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева и в.лице Терзиева(по 

адм.дело № 2188/2014г.), с общ размер на депозитите от СХЕ и 

допълнителната СХЕ (с изключение на адм.дело № 669/2015г., по което 

не е назначена СЕ), както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №666/15г. - няма допусната експертиза, тъй като делото е 

насрочено в първо о.с.з. 

адм. дело №2051/14г. -450 лв.депозит 

адм. дело №2053/14г. -450 лв. депозит 

адм. дело №2090/14г.  450-лв. депозит 

адм. дело №2188/2014г. – 300 лв. депозит 

 

- съдия Бъчварова – 15 бр. дела, от които 12 са насрочени в о.с.з. и 3 бр. са с 

постановени съдебни актове- 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ (с изключение на адм.дело № 

878/2014г., по което не е назначена СЕ), както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №2299/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №2307/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №43/13г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №617/13г. -700 лв. депозит 

адм. дело №629/13г. -700 лв.депозит 

адм. дело №40/13г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №46/13г. -1100 лв.депозит 

адм. дело №2349/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №2500/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №2055/14г. -350 лв. депозит 

адм. дело №2057/14г. -350 лв. депозит 

адм. дело №2093/14г. -350 лв. депозит 

       Решени дела - 

адм. дело №2297/12г. -950 лв. депозит 

адм. дело №2347/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №878/14г. -няма допусната експертиза 

 

- съдия Стойчева – 10 бр. дела, от които 5 са насрочени в о.с.з. и 5 са 

решени, с постъпили касационни жалби-  

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ, както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №45/13 -900 лв. 

адм. дело №612/13 -800 лв. 

адм. дело №613/13 -800 лв. 
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адм. дело №625/13 -800 лв. 

адм. дело №628/13 -800 лв. 

Решени дела - 

адм. дело №2344/12г.  - касационна жалба срещу решението по делото - 

изпратено на ВАС на 11.05.2015 г. - 900 лв. депозит 

адм. дело №44/13г. - касационна жалба срещу решението по делото - 

изпратено на ВАС на 11.05.2015 г. - 1000 лв. депозит 

адм. дело №2497/12г.  - касационна жалба по решението по делото- 

изпратено на ВАС на 11.05.2015 г. 900 лв. депозит 

адм. дело №2306/12г.   Касационна жалба по решението по делото 

изпратено на ВАС на 11.05.2015 г. -900 лв. депозит 

адм. дело №2300/12г.   Касационна жалба по решението по делото 

изпратено на ВАС на 11.05.2015 г. -900 лв. депозит 

 

- съдия Драгнева – 10 бр. дела, от които 5 са насрочени в о.с.з. и 5  са 

обявени за решаване- 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ (с изключение на адм.дело № 

665/2015г., по което не е назначена СЕ), както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №1779/14г. -750 лв.депозит 

адм. дело №1788/14г. -750 лв.депозит 

адм. дело №1789/14г. -750 лв.депозит 

адм. дело №665/15г. – няма допусната експертиза, тъй като е насрочено в 

първо о.с.з. 

адм. дело №622/13г. -750 лв. депозит 

Обявени за решаване - 

адм. дело №41/13г. -800 лв. депозит 

адм. дело №627/13г. -750 лв. депозит 

адм. дело №2290/12г. -800 лв. депозит 

адм. дело №2296/12г. -800 лв. депозит 

адм. дело №2345/12г. -800 лв. депозит 

 

- съдия Енчев – 11 бр. дела, от които 5 са насрочени в о.с.з. и 6 са обявени за 

решаване- 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ, както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №1778/14г. -800лв. депозит 

адм. дело №1780/14г. -650 лв. депозит 

адм. дело №1781/14г. -650 лв. депозит 

адм. дело №1785/14г. -650 лв. депозит 

адм. дело №1790/14г. -650 лв. депозит 

Обявени за решаване - 

адм. дело №2291/12г. -1100 лв. депозит 

адм. дело №2302/12г. -1000 лв. депозит 
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адм. дело №2304/12г. -1000 лв. депозит 

адм. дело №2305/12г. -1050 лв. депозит 

адм. дело №2342/12 -1000 лв. депозит 

адм. дело №2499/12 -1000 лв. депозит 

 

- съдия Луканов – 4 бр. дела, насрочени в о.с.з.; 

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ (с изключение на адм.дело № 

664/2015г., по което не е назначена СЕ), както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №2099/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №2100/14г. -500 лв. депозит 

адм. дело №664/15г. – няма допусната експертиза, тъй като е насрочено в 

първо о.с.з. 

адм. дело №930/13г. -350 лв. депозит 

 

 - съдия Атанасова – 7 бр. дела, от които 6 бр. са в о.с.з., едно е решено, с 

постъпила касационна жалба; 

Насрочени дела – с назначено вещо лице Димитрийка Лъвчиева 

адм. дело №2092/14г. -700 лв. депозит 

      Решено дело - 

адм. дело №1712/2014г. – няма допуснат експертиза. По подадената 

касационна жалба,  делото е изпратено във ВАС.  

Насрочени дела – с назначено вещо лице Елена Терзиева 

адм. дело №1068/13г.- 500 лв. депозит 

адм. дело №1655/13г. - 500 лв. депозит 

адм. дело №1784/14г. - 500 лв. депозит 

адм. дело №1787/14г. - 500 лв. депозит 

адм. дело №1791/14г.- 500 лв. депозит 

 

- съдия Колева – 20 бр. дела, насрочени в о.с.з.  

Назначено вещо лице – Димитрийка Лъвчиева, с общ размер на 

депозитите от СХЕ и допълнителната СХЕ(с изключение на адм.дело № 

667/2015г., по което не е назначена СЕ), както следва: 

Насрочени дела - 

адм. дело №2004/14г. -700 лв. депозит 

адм. дело №2054/14г. -700 лв. депозит 

адм. дело №2058/14г. -700 лв. депозит 

адм. дело №2049/14г. -800 лв. депозит 

адм. дело №2084/14г. -800 лв.депозит 

адм. дело №2087/14г. -800 лв. депозит 

адм. дело №667/15г. –няма допусната експертиза, тъй като делото е 

насрочено в първо о.с.з. 

адм. дело №2050/14г. -1000 лв. депозит 

адм. дело №2091/14г. -1000 лв. депозит 

адм. дело №2095/14г. -500 лв. депозит 
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адм. дело №2094/14г. -400 лв. депозит 

адм. дело №2098/14г. -600 лв. депозит 

адм. дело №2103/14г. -600 лв. депозит 

адм. дело №1999/14г. -750 лв. депозит 

адм. дело №2001/14г. -650 лв. депозит 

адм. дело №2002/14г. -650 лв. депозит 

адм. дело №1783/14г. -250 лв. депозит 

адм. дело №1792/14г. -750 лв. депозит 

адм. дело №2097/14г. -750 лв. депозит 

адм. дело №2102/14г. -750 лв. депозит 
 

Проверката по случайно избрани дела, на доклад на съдиите от АС-Бургас, 

установи следното: 

-  на доклад на съдия Евтимова: 

адм. дело № 2056/2014г.   

- на доклад на Йосифов: 

адм.дело № 2051/2014г. 

адм. дело № 2053/2014г. 

-  на доклад на съдия Стойчева 

адм.дело № 612/2013г 

адм.дело № 613/2013г. 

-  на доклад на съдия Радикова 

адм.дело № 2346/2012г. 

адм.дело № 2348/20212г. 

- на доклад на съдия Александрова 

адм. дело № 623/2013г.  

адм.дело № 880/2014г. 

- на доклад на съдия Колева 

адм. дело № 1999/2014г. 

адм.дело № 2002/2014г. 

- на доклад на съдия Драгнева 

адм.дело № 1789/2014г. 

адм.дело № 1788/2014г. 

-  на доклад на съдия Христов 

адм.дело № 2083/2014г. 

адм.дело № 2085/2014г. 

- на доклад на съдия Атанасова 

адм.дело № 1655/2013г. 

адм.дело № 1068/2013г.  

- на доклад на съдия Бъчварова 

адм.дело № 2055/2014г. 

адм.дело № 2093/2014г. 

- на доклад на съдия Луканов 

адм.дело № 622/2013г. 

адм.дело № 2100/2014г. 

- на доклад на съдия Енчев 



 9 

адм.дело № 1778/2014г. – депозит в размер на 300 лв. 

адм.дело № 1781/2014г. 

- на доклад на съдия Друмева 

адм.дело № 2096/2014г. 

 

                                                   И З В О Д И 

 

 Видно от  извършената проверка по случайно избрани 25 бр. дела на 

доклад съдиите от АС-Бургас и съобразно изразеното становище от 

Председателя на съда по сигнала на Директора на Агенция „Митници“ за делата, 

образувани през 2012г., 2013г. и 2014г. в Административен съд – Бургас, със 

страни „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и МП „Пристанище Бургас Център“, бе 

установено следното: 

В списъка на вещите лица, одобрен по реда на чл.398 от ЗСВ, за съдебния 

район на Окръжен съд – Бургас и Административен съд - Бургас са вписани 3 

вещи лица, които са специалисти по преработката на нефт. Това са:  

- Таня Градева Ангелова с образование – средно-специално, специалност 

преработка на нефта и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна 

квалификация – съдебно – технически експертизи, сертификат – експерт-

оценител на недвижими имоти и земеделски земи);  

- Димитрийка Василева Лъвчиева с образование – висше, специалност – 

нефт и газ, квалификация – инженер химик, диплом за кандидат на техническите 

науки, удостоверение за завършен курс „Здравословни и безопасни условия на 

труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на 

нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и  

снабдяване с природен газ; системи на управление: Система за управление на 

качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда 

съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за безопасност на храните 

(НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор 

по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001; 

- Елена Методиева Терзиева – образование – висше, специалност – 

инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог. 

На 23.11.2012г. XI – ти съдебен състав е направил искане до ректора на 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София да посочи експерт – 

специалист в областта на нефтохимическата и нефтопреработвателната 

промишленост за назначаване на вещо лице по адм.дело № 2291/2012г., адм.дело 

№ 2302/2012г. и адм.дело № 2304/2012г. по описа на Административен съд – 

Бургас. Получен е отговор от учебното заведение, в който се посочва, че същото 

не е в състояние да осигури необходимите за съдебната експертиза инженер – 

химик и инженер – технолог, поради изключителната служебна заетост на 

специалистите в областта на нефтопреработването при катедра „Синтез и 

горива“, направление „Природни и алтернативни горива“. Отбелязано е също, че 

в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас има сродна катедра, в 
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която работят хабилитирани специалисти в търсените области. Към катедрата 

функционира акредитирана лаборатория по анализ на нефтопродукти, която би 

могла да бъде полезна за целите на съдебните производства. В резултат на това, е 

изпратено следващо искане до ректора на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр.Бургас. В отговор, представляващият Висшето учебно заведение е 

уведомил съда, че не може да посочи вещо лице от Университета, но препоръчва 

д-р Димитрийка Василева Лъвчиева, която е специалист в област „Горива“ и е 

вписана в списъка на вещите лица към Окръжен съд - Бургас и Административен 

съд – Бургас. Извършването на експертизите по адм.дело № 2291/2012г., 

адм.дело № 2302/2012г. и адм.дело № 2304/2012г. и по част от делата, 

разпределени на всички съдебни състави, е възложено на д-р Димитрийка 

Лъвчиева. Съдебно-химическите експертизи са допуснати и назначени по искане 

на жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, който е бил задължен да внесе 

депозити за извършването им (изцяло, по повечето от делата и в по-голямата им 

част по други дела).  

Проверката установи, че възражения за прекомерност на определения 

депозит не са били направени по делата от процесуалните представители на  

жалбоподателя (юрисконсулт Гелова, юрисконсулт Ташкова и юрисконсулт 

Керенска), които по две са участвали в съдебните заседания по всички дела. 

С определение № 1148/28.05.2013г., постановено по адм.дело № 2498/2012г. 

по описа на Административен съд – Бургас, е отправено преюдициално 

запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС). След образуване на 

производството пред СЕС, всички дела с идентичен предмет са били спрени. 

Възобновени са след произнасянето на Съда с решение от 12 юни 2014г.  

Проверката установи, че не са постъпили възражения срещу определеното 

вещо лице Лъвчиева, с оглед липсата на компетентност, както се внушава в 

сигнала. За първи път след възобновяване хода на делата е направено 

възражение от процесуалните представители на ответната страна за „забавяне и 

оскъпяване на процеса”, с оглед възнаграждението на вещото лице и за замяна на 

същото. Не е искан отвода й от юрисконсултите на ответника. Мотивите за 

замяната са свързани с необходимостта „да бъде изслушано и друго мнение“, а 

не са обосновани с професионалната квалификация, компетентност или 

евентуалната заинтересованост на вещото лице. По тази причина същите са 

оставени без уважение по адм.дело № 2095/2014г., адм.дело № 2003/2014г., 

адм.дело № 2048/2014г., адм.дело № 2052/2014г. Съдът е отклонил и искането за 

определяне на вещо лице специалист по тарифно класиране, тъй като в случая 

именно това е спорният предмет по делото, по отношение на който следва да се 

произнесе с решението си.  

Независимо от това, по някои от делата е назначена тройна експертиза, с 

участие на вещото лице Елена Терзиева, която е другият специалист по 

преработка на нефт с висше образование, вписан в списъка по чл.398 от ЗСВ и 

Любомир Йотов /назначено в.л., по искане на ответника - вписано в списъка на 

вещи лица в ОС-Хасково и ОС-София/. Заключенията на тройната експертиза 

също са оспорени от представителите на МП „Пристанище Бургас Център“ и по 

делата с допълнителни задачи отново е назначено вещото лице Лъвчиева - 

адм.дело № 2051/2014г., адм.дело № 2053/2014г., адм.дело № 2090/2014г.  
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В хода на проверката бе констатирано, че за изготвяне на заключенията по 

допуснатите СХЕ е била назначавана не само Д. Лъвчиева, както се твърди в 

сигнала, но и друго в.лице от списъка - Е.Терзиева (адм.дела №№ 2188/2014г., 

1068/2013г., 1655/2013г., 1784/2014г., 1787/2014г., 1791/2014г.). Запознаването с 

протоколите от с.з. на 23.01.2015г. по адм.дело № 1068/2013г. и по адм.дело № 

1655/13г. показва, че вещо лице Терзиева не е изпълнила изяло възложените й 

задачи и съдът й е указал това, отлагайки делата за 24.04.2015г. С молби вх. № 

3572 и № 3573 от 15.04.2015г., същата е поискала удължаване на срока за 

изготвяне на експертизата, което съдът е уважил, без противопоставянето на 

процесуалните представители на страните, с насрочване на с.з. за 10.07.2015г. и 

по двете дела. 

По адм. дела №№ 2003/2014г., 2052/2014г., 2048/2014г., насрочени за 

23.09.2015г., определените до момента депозити са в размер на 250 лв. за 

изготвяне на първоначалната СХЕ и 100 лв. за допуснатата  допълнителна такава.  

По други дела, с оглед специфика в предмета на спора (адм.дело № 

878/2014г., адм. дело № 1712/2014г.), не е била назначавана експертиза, а адм. 

дело № 879/2014г. е с постановено на 08.05.2015г. решение, по което са 

присъдени само 250 лв. разноски за вещо лице. 

 По трети дела (адм.дело №№ 618/2013г., 623/2013г.,2502/2012г., 

№2350/12г., №2299/12г.), са назначавани на СХЕ,  заключенията по които са 

били оспорвани, назначавани са допълнителни СХЕ (по някои дела и по две 

такива), както и тройни комплексни СХЕ, заключенията по които също са били 

оспорени и в резултат на това определените от съда депозити варират в 

границите  общо на 850 лв. – 1100 лв. 

 Видно от представените справки и след проведения разговор със съдии от 

АС-Бургас, към момента на проверката по петнадесет от делата между „Лукойл 

Нефтохим Бургас“ АД и началника на МП „Пристанище Бургас Център“ вече са 

постановени решения. По адм.дело № 2300/2012г., адм.дело № 2306/2012г., 

адм.дело № 2344/2012г., адм.дело № 2497/2012г., адм.дело № 44/2013г. е отменен 

актът на началника на МП „Пристанище Бургас Център“ и преписката е 

изпратена административния орган за определяне на нов тарифен код на стоката. 

По адм.дело № 2297/2012г., адм.дело № 2347/2012г., адм.дело № 878/2014г., 

адм.дело № 2342/2012г., адм.дело № 2302/2012г., митническият акт е отменен, а 

по адм. дело № 2304//2012г., по адм. дело № 2291//2012г., по адм. дело № 

2499//2012г.и по адм. дело № 2305//2012г., процесният административен акт е 

бил прогласен за нищожен. Жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е била 

отхвърлена с решение № 812 от 08.05.2015г., постановено по адм.дело № 

879/2014г. 

Анализът на отразеното дотук обосновава извода за неоснователност на 

сигнала. Делата са образувани срещу решения на митническа администрация, 

представляващи отделни индивидуални административни актове, подлежащи на 

съдебен контрол за законосъобразност. Разпределени са между всички съдии 

чрез случаен подбор, а съдебните производства са провеждани съобразно 

преценката и вътрешното убеждение на отделните състави. Дали в конкретните 

правни спорове са необходими специални знания е въпрос по съществото на 

спора, по преценка на съда и е извън правомощията на ИВСС за проверка и 
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контрол. Проверяващият екип счита, че определянето на вещо лице по делата 

между „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и МП „Пристанище Бургас Център“ е 

извършено обективно, безпристрастно и в съответствие с разпоредбите на глава 

XIV, раздел V глава от ГПК, вр. с чл.144 от АПК, поради което изразените в 

сигнала съмнения са неоснователни. 

 Наред с изложеното, на 04.03.2015г. председателят на Комисия 

„Професионална етика и превенция на корупцията“ при Висшия съдебен съвет е 

депозирал искане за проверка и отговор на писмо с вх.№ 94-00-1099/18.12.2014г. 

от Ваньо Танов – Директор на Агенция „Митници“. По този повод, Етичната 

комисия при Административен съд – Бургас се е произнесла със становище, 

изпратено на ВСС, копие от което е предоставено на проверяващия екип. В 

заключението му е отразено, че и през 2010 год. в АС-Бургас са били 

разглеждани дела между същите страни с еднотипен предмет, като съдебните 

състави са постановили решения в полза на митническата администрация, 

съобразно доказателствата по делата, т.е. същите съдебни състави вече са 

показали, че не проявяват пристрастие с оглед на страните. 

В заключение, въпреки неоснователността на сигнала, проверяващият екип 

счита за препоръчително съдиите да обсъдят необходимостта и вида на 

допусканите експертизи, както и размерът на депозитите за изготвянето им в 

определени граници, за да се избегнат противоречия при решаването на 

неприключилите производства и при бъдещи такива, и съмнения, като 

изложените в сигнала. 

 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 58, ал. 2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНАТА  

 

 

 

                                          П Р Е П О Р Ъ К А: 

 

 

 

 

Председателят на АС-Бургас да упражни правомощията си по чл. 

93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и да свика Общо събрание, на което да запознае 

съдиите с установеното в Акта и да се анализира съдебната практика в 

Административен съд – Бургас при назначаване на експертизи и 

определяне на депозити за вещи лица, както и размерът им, при сходни 

съдебни спорове. 
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На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям за 

едномесечен срок от за изпълнение на препоръката, считано от получаване на 

акта. 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултатите от извършена проверка да се изпрати на административния 

ръководител - председател на АС-Бургас, който да запознае съдиите с него.  

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

АС-Бургас в двумесечен срок да уведоми писмено Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и 

преписи от протокола от проведеното Общо събрание на съда и предприетите 

мерки въз основа на взетите на събранието решения. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт, Актът да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, на Председателя на ВАС и на жалбоподателя - 

Агенция „Митници“. 

 

                                                       

  

                                                               ИНСПЕКТОР: 

                                                                           

                                                                                  ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 


