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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно годишната
програма за 2019 г. за провеждане на комплексни планови проверки от ИВСС
на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към Окръжните
прокуратури, приета с решение на заседание на ИВСС, проведено на
20.03.2019 г. и заповед № ПП-01-1/03.04.2019 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши комплексна планова
проверка в Административен съд - Сливен.

Проверката се извърши за времето от 08.04.2019 г. до 12.04.2019 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Стефка
Димитрова.

Цел на проверката: Извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Административен съд -
Сливен; организацията по образуването, движението и приключването на
първоинстанционните административни, касационните и частните
административни дела в законоустановените срокове; анализ на
приключилите дела и констатиране на противоречива практика.

Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционни
административни дела, касационните административни дела и частни
административни дела, разгледани от съдебните състави на
Административен съд – Сливен, водените в съда книги и регистри, издадени
вътрешни правила, заповеди на административния ръководител и други.

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от
посочените категории, образувани през 2017 г. и 2018 г., както и
неприключили производства.

Задачата на проверката е определена съгласно приетата Методика за
провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Методът за извършване: чрез непосредствено проучване на
деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната
деловодна система, годишните доклади на съда за 2017 г. и 2018 г.,
произволно избрани дела, разговори със съдебни служители и магистрати.

Административен съд – Сливен /АС-Сливен/ функционира от 2007 г.
Създаден е с останалите 27 новосформирани административни съдилища в
страната, съобразно влезлия в сила на 12.07.2006 г. /обн. ДВ бр. 30/11.04.2006
г./ нов Административнопроцесуален кодекс /АПК/. Седалището му и
съдебният район съвпадат със седалището и съдебния район на Окръжен съд
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– Сливен. В съдебния район на АС-Сливен влизат населените места: гр.
Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СЛИВЕН

1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и организация на
дейността.

Общото организационно и административно ръководство на
Административен съд-Сливен се осъществява от административния
ръководител – председател на съда, съобразно правомощията по чл. 93, ал.
1 ЗСВ. При изпълнението на своите функции той е подпомаган от
заместник административния ръководител – заместник председателя на
съда, съдебния администратор и административния секретар.

В началото на 2017 г., поради изтичане на мандата на председателя
Владимир Първанов, с решение по протокол № 5/01.02.2017 г. на СК на
ВСС, същият е определен за изпълняващ функциите „административен
ръководител-председател” на АС-Сливен, считано от 31.01.2017 г. до
встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Със заповед
№ 223/09.02.2017 г. на председателя на Върховния административен съд на
Република България /ВАС/, съдия Първанов е командирован във ВАС,
считано от 13.02.2017 г. С решение по протокол № 8/21.02.2017 г. на СК на
ВСС за и.ф. административен ръководител е определена съдия Светлана
Драгоманска, считано от датата на решението до встъпване в длъжност на
нов административен ръководител.

След проведен конкурс от ВСС, с решение по протокол №
15/11.04.2017 г. на СК на ВСС и със заповед № 83/24.04.2017 г. на
председателя на ВАС, на основание чл. 194б, ал. 4 ЗСВ, за
административен ръководител на АС-Сливен, е назначен съдия Слав
Бакалов.

С решение по протокол № 22/30.05.2017 г. на СК на ВСС е съкратена
една от двете щатни длъжности „заместник на административния
ръководител” на АС-Сливен. Съдия Светлана Драгоманска е назначена за
заместник административен ръководител-заместник председател на АС-
Сливен съгласно решение  на ВСС по протокол № 50/04.12.2009 г. и е
встъпила в длъжност на 07.12.2009 г. По силата на заповед № РД-13-
98/08.06.2015 г. на председателя на съда, на зам.председателя е възложено,
считано от 01.06.2015 г., след връщане на обжалваните и протестирани
дела в АС-Сливен от по-горната инстанция, да поставя индексите за
резултатите от инстанционната проверка на съдебните актове по
административните дела, съобразно указанията на ВСС.
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По щат съдиите в АС-Сливен са седем. Няма обособени отделения.
Съдиите заседават в еднолични състави и в тройни първоинстанционни
или касационни състави.

Еднолични съдебни състави, разглеждащи първоинстанционни
административни дела:

Съдия Владимир Първанов – 1-ви съдебен състав,
Съдия Слав Бакалов – 3-ти съдебен състав,
Съдия Галя Иванова – 4-ти съдебен състав,
Съдия Иглика Жекова – 5-ти съдебен състав,
Съдия Детелина Бозукова-Ганева – 6-ти съдебен състав,
Съдия Стела Динчева – 7-ми съдебен състав,
Съдия Светлана Драгоманска – 8-ми съдебен състав.
С решение по протокол № 1 от заседание на 17.04.2007 г. на Общо

събрание на съдиите при АС-Сливен  са определени съставите за
разглеждане на КАНД и производства по оспорване на подзаконови
нормативни актове, както и заместване на отсъстващи членове на състава.

Тричленни постоянни съдебни състави, разглеждащи касационни
административни дела и административни дела по оспорване на
подзаконови нормативни актове:

І състав: председател Светлана Драгоманска и членове Галя Иванова
и Иглика Жекова, които заседават всяка първа и трета сряда от месеца;

ІІ състав: председател Слав Бакалов и членове Детелина Бозукова и
Стела Динчева, които заседават всяка втора и четвърта сряда от месеца.
Изработват се графици на тричленните състави за разглеждане на
касационни дела, които се утвърждават от председателя на съда.

Предвидено е отсъстващ председател на съдебния състав да бъде
заместван от съдия по старшинство, а отсъстващ член на състава – от
съдия от другия съдебен състав, а при необходимост председателят на съда
- да председателства всички съдебни състави, съобразно правилата на ЗСВ.
През 2017 г., предвид прекратяване на командировката на съдия Първанов,
е определен тричленен състав за разглеждане на касационните
административни дела на 11.01.2017 г. и на 25.901.2017 г., както следва:   –
І състав: председател Владимир Първанов и членове – Светлана
Драгоманска и Галя Иванова за първата дата и  І състав: председател
Владимир Първанов и членове – Галя Иванова и Иглика Жекова за втората
дата. През 2018 г., предвид командироването на съдиите Първанов и
Динчева, от председателя на съда, за периода 16.04.2018 г. – 16.07.2018 г.,
е утвърден график на тричленните състави, различни от постоянните. На
проверяващите бе предоставена справка и за извършените по обективни
причини промени в съдебните състави, поради отсъствие на титуляря, като
са посочени конкретните дати и дела.

На проведеното на 17.04.2007 г. ОС е взето решение дежурствата,
давани от съдиите в АС-Сливен да бъдат седмични, съобразно
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предварително утвърден график. Председателят на съда е издал  заповед №
34/23.04.2007 г. в изпълнение на решението и е възложил на
административния секретар да изготвя своевременно графиците.
Графиците за дежурствата се изготвят за съответстващи на броя на съдиите
седмици.

Заповед № РД-13-71/26.04.2017 г., определяща съдиите, заместващи
председателя в негово отсъствие, е отменена с действащата и понастоящем
заповед № РД – 13-170/19.07.2018 г., според която при отсъствие на
председателя, той е заместван от зам.председателя, а при отсъствие и на
зам.председателя – от съдия Стела Динчева. При едновременно отсъствие
на тримата, функциите на председател се изпълняват от един от съдиите,
по старшинство.

Системата за случайно разпределение на делата е въведена в съда
през 2007 г. Образуването и разпределението на делата се извършва
ежедневно от председателя – съдия Слав Бакалов, който може да бъде
заместван от зам.председателя – съдия Светлана Драгоманска, респ. – от
съдия Стела Динчева. Извършеното разпределение се отразява в протокол
за конкретното дело, съдържащ данни за: начин и опции на разпределение,
дата, час, минути и секунди на извършването му, входящ номер, номер и
вид на делото, група на натовареност и на разпределение, съдии, между
които е извършено разпределението, съдия-докладчик. Със заповед № РД –
13-167/18.07.2018 г., председателят на съда е възложил на Веселина
Казакова – съдебен деловодител в АС-Сливен, дейността по случайното
разпределение на делата в отсъствие на оправомощените лица.

Резултата по приключените дела се отразява в СИНС.
Всички съдии в АС-Сливен се запознават с постановените актове от

ВАС, с които актът на АС-Сливен е отменен, изменен или обезсилен, като
делата им се докладват задължително след връщането им от горната
инстанция. С разпореждане на съдебния администратор е установен редът
за доклад: на председателя на съда за подпис; на зам.председателя – за
поставяне на индекса; на съдията-докладчик; на всички останали съдии от
АС – Сливен.

Индивидуалното разполагаемо време и процентът на
натовареност на магистратите в АС-Сливен са определени със заповед
№ РД-13-80/09.05.2017 г. на председателя на съда, както следва:

председател – 1000 часа и 100%;
зам.председател – 1300 часа и 100%;
съдии – 1500 часа и 100 %.
Със заповед № РД-13-83/10.05.2017 г., допълнена със заповед № РД

– 13-138/11.07.2017 г., е утвърден образец на работна бланка за наличие на
основания за коригиране на първоначално определения в СИНС
коефициент за тежест.Бланката се попълва от съдията-докладчик при
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свършване на делото и при наличие на основания за коригиране на
определения коефициент, се докладва на председателя на съда.

Създадени са и утвърдени вътрешни правила и процедури,
регламентиращи административната дейност, дейността по образуване,
разпределение и движение на делата, срочността на производството и на
постановяването на съдебните актове, управлението на човешките ресурси,
финансовото управление и контрол:

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, утвърдени
със заповед № 102/29.12.2009 г. и изменени със заповеди №№: РД-13-
43/11.03.2011 г.; РД-13-322/21.12.2012 г.; РД -13-304/27.12.2013 г., РД -13-
195/19.10.2015 г. и РД-13-168/18.07.2018 г.;

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове, утвърдени
със заповед № 81/12.11.2009 г. и актуализирани със заповеди №№ РД-13-
167/30.07.2010 г. и РД -13-13/10.01.2019 г.;

Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките
ресурси – нови, утвърдени със заповед № РД-13-81/01.03.2019 г.;

Вътрешни правила по документооборота на съдебните дела,
утвърдени със заповед № Р№Д -13-189/22.08.2017 г.;

Вътрешни правила за осъществяване на контрол, във връзка със
събиране на държавни такси, глоби и суми по изпълнителни листи,
издаден от АС-Сливен, утвърдени със заповед № РД-13-90/28.05.2013 г.;

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив, утвърдени
със заповед № РД-13-100/30.05.2014 г., съгласувани с „Държавен архив” –
Сливен;

Вътрешни правила за архивиране на административните дела,
водената документация и книжа, утвърдени със заповед № РД-13-
100/17.05.2018 г.;

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. ГПК, утвърдени със заповед
№ РД-13-166/19.09.2011 г.;

Правила за предоставяне на информация от НБД „Население” ,
утвърдени със заповед № РД-13-45/17.03.2010 г.;

Правила за реда за заявяване, регистриране и унищожаване на
печати, утвърдени със заповед № 55/23.06.2009 г.;

Правила за управление и контрол на информацията, утвърдени със
заповед № РД-13-215/10.11.2014 г.;

Инструкция за мерките за защита на лични данни, утвърдена със
заповед № РД-13-209/05.11.2014 г.

Политика за защита на лични данни, утвърдена със заповед № 13-
234/22.10.2018 г.;

Правила за достъп до обществена информация, утвърдени със
заповед № 82/12.11.2009 г.;
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Правила за класифициране на съдебните дела  работа с материали,
съдържащи класифицирана информация, утвърдени със заповед № РД -13-
210/14.09.2018 г.;

Правила за работа с автоматизирана информационна система, в която
се създава, обработва и съхранява класифицирана информация, утвърдени
със заповед № РД-13-188/15.08.2018 г.

Със заповеди на председателя на АС-Сливен са установени ред и
правила за създаване и водене на регистри; за извършване на справки в
НБД „Население”, информационната система на „Имотен регистър”,
електронната система на НАП; за ежегодни, шестмесечни, тримесечни и
ежемесечни проверки на наличността на делата в съдебно деловодство,
регистратурата за класифицирана информация, проверка на делата по
които производството е продължило над една годна, спряно е или не са
насрочени, проверка относно срока на постановяване на съдебните актове
и други; за създаване на електронни досиета на делата; за свикване на
общи събрания на съдиите и на съдиите и съдебните служители; по
изпълнение на решения на ОС и редица други въпроси.

Съдебен администратор на АС-Сливен за проверявания период е
госпожа М.Е., с висше образование – магистър „Публична администрация
и „Финансов контрол”, назначена на длъжността с трудов договор, считано
от 10.11.2008 г., след провеждане на конкурс.

Административен секретар на съда е госпожа Ц.Ц., която изпълнява
длъжността от 01.12.2007 г., с висше образование – магистър „Стопанско
управление”.

2. Щатна осигуреност на Административен съд – Сливен
Съгласно утвърденото от Висшия съдебен съвет щатно разписание,

към м. декември 2017 г. и към м. декември 2018 г. щатната численост на АС-
Сливен е 26 щатни бройки, от които 7 – за магистрати, включващи следните
длъжности:

· административен ръководител-председател;
· заместник административен ръководител-заместник

председател – един;
· административни съдии – пет;

          За съдебни служители щатните бройки са 19, разпределени в обща и
специализирана администрация, както следва:

Специализирана администрация:
- съдебен администратор - един,
- административен секретар - един,
- съдебни секретари – четири,
- съдебни деловодители – пет /един деловодител изпълнява

функциите на завеждащ-регистратура/,
- архивар – един,
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- призовкари – двама;
Обща администрация:

- главен счетоводител – един ,
- системен администратор - един,
- шофьор – един,
- чистачи – двама

           В АС-Сливен всички щатове са заети.
            Със заповед № 223/09.02.2017 г. на председателя на ВАС, съдия
Владимир Първанов е командирован за периода от 13.02.2017 г. до
13.02.2018 г. във ВАС. Със заповед № 675/30.03.2018 г. на председателя на
ВАС, съдия Владимир Първанов е командирован по реда на чл. 227, ал. 2
ЗСВ във Върховния административен съд без срок.
            Със заповед № 774/12.04.2018 г., изменена със заповед №
1861/12.07.2018 г. на председателя на ВАС, съдия Стела Динчева е
командирована по реда на чл. 227 ЗСВ в Административен съд – Бургас за
времето от 16.04.2018 г. до 31.08.2018 г. вкл.

3. Материална база и техническа обезпеченост.
            Сградата, в която се помещава Административен съд-Сливен е
предоставена за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието,
за нуждите на съда, с акт за публична държавна собственост №
4049/29.05.2008 г. В сградата има две съдебни зали, както и самостоятелни
кабинети за всеки от съдиите. С отделни помещения разполагат
регистратурата, деловодството, регистратурата-съдебно деловодство и
архивохранилището. Изградено е помещение за пребиване на лица без
право на свободно придвижване и платформа за инвалиди, осигуряваща
достъп до всички канцеларии и съдебни зали.
           Със заповед № ЛС-04-851/08.05.2013 г. на министъра на
правосъдието три помещения на първия етаж и едно помещение на
сутерена са предоставени за ползване на Агенцията по вписванията.

            4. Информационно обслужване и информационни технологии.
АС-Сливен разполага с 45 компютърни конфигурации, 17 лазерни

принтери, 5 мултифункционални устройства, 3 скенера, 4 преносими
компютъра, 1 цифрова копирна машина от висок клас. За защита от
колебанията на електричеството се използват 19 броя непрекъсваеми
токозахранвания от нисък клас /UPS/.
            Съдът е технически обезпечен за нормалното функциониране.
Разполага с техника, отговаряща на актуалните технически изисквания и
осигуряваща необходимите нива на сигурност и надеждност при работа.
             Всички дела, образувани след м. март 2007 г., са въведени във
функциониращата „Съдебна административна система“ /САС/ „Съдебно
деловодство“ на „Информационно обслужване“ АД, адаптирана към
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работата на административните съдилища и отговаряща на изискванията
на ПАС. Използва се интернет базиран софтуер – програма за случайно
разпределение на делата „Law Choice“, предоставена на ВСС. Правилата,
по които се извършва разпределението на делата са публикувани на
интернет страницата на съда. За нуждите на счетоводството са внедрени
програмните продукти ASWIN и RZWIN, а за личния състав LSWIN на
Омега Тим.Продължават тестовете по въвеждане на новата деловодна
система ЕДИС, разработвана специално за административните съдилища.
            Достъпът на съдиите и служителите до нормативни, както и
вътрешни актове, се осигурява чрез използване на правно-
информационната система „АПИС“ и локална мрежа, обслужваща всички
работни места. Във вътрешната мрежа, до която имат достъп всички
магистрати и служители, са създадени електронни папки, в които се
обявяват всички заповеди на председателя на съда, вътрешни актове и
писма, касаещи дейността на съда.
            Всички работни места разполагат с персонални компютри, свързани
с действащите сървъри. Съдебните зали също са оборудвани с компютърна
система, а в една от залите е инсталирана и звукозаписна техника.
Ефикасното използване на компютрите се гарантира от въведената в съда
писмена IT политика за управление на информацията, използване на
компютърното оборудване и достъпа до него. Всички използват
предоставените им компютри и интернет връзка в съответствие с
изпълнението на служебните си задължения и съобразно Правилата за
правилно организиране на работата с компютърната техника, използване
на програмните продукти и интернет в АС-Сливен.
            Системният администратор поддържа актуализирането на интернет
страницата на съда - публикува всички вътрешни актове, имащи
отношение към гражданите и осигуряващи публичност и прозрачност в
дейността на съда. Публикува съдебните актове, съобразно утвърдените и
действащи Правила, в съответствие с разпоредбите на ЗСВ и ЗЗЛД. За
делата с обществен интерес се публикуват и прессъобщения с кратка
информация за хода и статуса им. Статистическите отчети  и докладите за
дейността на АС-Сливен се публикуват незабавно след предоставянето им
на председателя на ВАС и на ОС на съда. Посредством интернет
страницата на съда гражданите имат достъп до образци на документи,
графиците за съдебни заседания, постановените и влезли в сила съдебни
актове и могат да правят справки по делата.

5. Вътрешни правила, заповеди и разпореждания на
административния ръководител по организацията и дейността на
съда. Поощрения и наложени наказания. Организация на работата за
разглеждане на делата през съдебната ваканция.

В АС-Сливен са утвърдени и действат следните вътрешни правила:
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· Вътрешни правила за случайно разпределение на делата – утвърдени
със заповед № 102/29.12.2009 г., изменени със заповеди №№ РД-13-
43/11.03.2011 г., РД-13-322/21.12.2012 г., РД-13-304/27.12.2013 г.,
РД-13-195/19.10.2015 г. и РД-13-168/18.07.2018 г.;

· Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове – утвърдени
със заповед № 81/12.11.2009 г. и актуализирани със заповеди №№
РД-13-167/30.07.2010 г. и РД -13-13/10.01.2019 г.;

· Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките
ресурси /нови/ - утвърдени със заповед № РД-13-81/01.03.2019 г.;

· Вътрешни правила за документооборота по съдебните дела /нови/ -
утвърдени със заповед № РД-13-189/22.08.2017 г.;

· Вътрешни правила за осъществяване на контрол, във връзка със
събиране на държавни такси, глоби и изпълнителни листове,
издадени от АС-Сливен - утвърдени със заповед № РД-13-
90/28.05.2013 г.;

· Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив – утвърдени
със заповед № РД-13-100/30.05.2014 г. и съгласувани с Държавен
архив-Сливен;

· Вътрешни правила за архивиране на административните дела,
водената документация и книжа – утвърдени със заповед № РД -13-
100/17.05.2018 г.;

· Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен
пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. ГПК – утвърдени със
заповед № РД-13-166/19.09.2011 г.;

· Правила за предоставяне на информация от НБД „Население“ –
утвърдени със заповед № РД-13-45/17.03.2010 г.;

· Правила за реда за заявяване, регистриране и унищожаване на печати
– утвърдени със заповед № 55/23.06.2009 г.;

· Правила за управление и контрол на информацията – утвърдени със
заповед № РД-13-215/10.11.2014 г.;

· Инструкция за мерките за защита на лични данни – утвърдени със
заповед № РД-13-209/05.11.2014 г.;

· Правила за достъп до обществена информация – утвърдени със
заповед № 82/12.11.2009 г.;

· Правила за класифициране на съдебните дела и работа с материали,
съдържащи класифицирана информация – утвърдени със заповед №
РД-13-210/14.09.2018  г.;

· Правила за работа с автоматизирана информационна система, в която
се създава, обработва и съхранява класифицирана информация –
утвърдени със заповед № РД-13-188815.08.2018 г.
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· Със заповед № РД-13-22/07.02.2014 г.  е определен списъка на
категориите сведения, подлежащи на класификация като служебна
тайна.
 Утвърдени са и правила и процедури, част от системата за финансово

управление и контрол.
 През 2017 г. и 2018 г.  няма издадени заповеди за поощрения и

наложени дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители от АС-
Сливен.

 През съдебната ваканция, от 15 юли до 1 септември, с оглед
разпоредбата на чл. 325 ЗСВ, административният ръководител на съда
утвърждава график за дежурствата на съдиите и график на разглежданите
дела.

6. Организация на работата в службите на специализираната
администрация.

В специализираната администрация на АС-Сливен, към 01.01.2019 г.
работят 12 съдебни служители, разпределени  и организирани по
длъжности и служби:

· „Регистратура“ – един служител;
· „Съдебно деловодство“ – 4 съдебни деловодители;
· „Съдебни секретари“ – 4 съдебни секретари;
· „Архив“ – един служител;
· „Връчване на призовки и съдебни книжа“ – 2 призовкари.

          Деловодителите и съдебните секретари са разпределени по състави,
като всеки от тях работи с определен съдия.
          Материалите, съдържащи класифицирана информация, се
регистрират съгласно ЗЗКИ в регистратурата за класифицирана
информация, от служител, определен със заповед № 1/14.02.2008 г. и
заповед № РД-13-85/06.03.2019 г.

В служба „Регистратура“ се завеждат книжата, по които се образуват
дела. В деня на постъпването им или най-късно на следващия ден те се
предават на административния ръководител, респ. – на заместващия го
съдия, за определяне на вида, образуване и разпределение чрез
Централизираната система за разпределение на делата /ЦСРД/. В служба
„Деловодство“ образуваното и разпределено дело се вписва в описната
книга и най-късно на следващия работен ден  се докладва на определения
на случаен избор съдия-докладчик. В деня на постъпването или незабавно,
се разпределят жалбите, по които се изисква или налага бързо произнасяне.
         Всички постъпващи документи по образуваните в АС-Сливен дела, се
сканират и присъединяват в деловодната програма САС“Съдебно
деловодство“. Съобразно заповед № РД-13-44/18.03.2014 г. всички
електронни дела се съхраняват в нарочно създадена електронна папка. При
архивиране на делата се изпълняват изискванията на ПАС. За всяко дело,
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преди да бъде архивирано се създава и попълва контролен лист – заповед №
РД-13-4/08.01.2013 г.
          Служба „Деловодство“ изпраща призовките по новообразуваните
дела до три дни от разпореждането на съдията-докладчик. Призовките и
съобщенията се подписват от съответния деловодител, освен ако
призоваването не е по електронен път. Най-късно в деня преди насроченото
заседание съдебният секретар вписва в книгата за открити заседания: датата
на заседанието, номера на делото, съдебния състав, съдията-докладчик,
участващ прокурор и съдебен секретар. Най-късно в тридневен срок от
съдебното заседание съдебният секретар изготвя призовките по отложените
дела и отразява резултата в книгата за открити заседания, изготвя и
съобщенията за налагане на глоби и отбелязва това с бележка отстрани на
определението, с което е наложена глобата. Съдебният деловодител изготвя
изпълнителните листове, като тези в полза на съдебната власт се вписват и
в съответния регистър, отразява резултата по решените дела в описната
книга и най-късно на следващия ден след предаване на решеното дело в
деловодството, изготвя и изпраща обявленията до страните. Служба
„Деловодство“ следи за своевременното връчване на книжата по делата и за
изтичане на сроковете за обжалване, ежемесечно извършва проверки на
спрените и на ненасрочените дела, които докладва на съдията-докладчик.
Получените жалби и протести се докладват не по-късно от следващия
постъпването им работен ден, заедно с делото, на съдията-докладчик. Редът
за докладване на върнатите от ВАС дела е определен с разпореждане №
4/12.06.2017 г. на съдебния администратор.
            В АС-Сливен съдебните книжа се връчват от призовкарите, които
незабавно след връчването връщат вторите екземпляри в служба
„Деловодство“. С оглед изменението и приложението на чл. 437, ал. 1 ГПК
съдебният администратор е издал разпореждане № 15/31.10.2017 г.
Невръчените призовки, както и връчените извън срока книжа, се връщат с
бележка върху тях за причините, поради което действията не са
осъществени или са осъществени извън срока.
             В служба „Деловодство“ се извършва периодично наблюдение на
ненасрочените, вкл. спрените, дела и висящите производства. В изпълнение
на разпореждане № 2/22.01.2018 г. деловодителите но всеки шест месеца
докладват на съдебния администратор висящите, неприключени
производства. В съдебното деловодство се използва унифицирана система
за подреждане на делата, с оглед взаимозаменяемостта на съдебните
служители. В съдебните заседания се използва звукозаписна техника, с цел
точно, вярно и своевременно изготвяне на съдебните протоколи, в
съответствие с изискването на процесуалните закони за форма и
съдържание.
           В служба „Деловодство“ ежемесечно се попълва контролен лист  за
внесените държавни такси по образуваните в АС-Сливен дела, съобразно
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разпореждане № 1/19.02.2015 г. на съдебния администратор. От своя страна
той, в изпълнение на задълженията по чл. 5, ал. 1, т. 15 ПАС осъществява
ежемесечен контрол по събирането на таксите от администрацията на съда,
като за целта се попълва контролен лист за внесените държавни такси и се
съставя протокол от проверката.
          Със заповед № РД-13-142/22.06.2018 г. са определени служителите,
които да извършват нужните справки в електронната система на НАП.
Служителят, който извършва справките в Национална база данни
„Население“ е определен със заповед № РД-13-30/05.10.2010 г., допълнена
със заповед № РД-13-45/17.03.2010 г.

7. Деловодни книги и регистри.
          В служба „Регистратура“ се водят следните книги и регистри:

· на хартиен и електронен /информацията се разпечатва веднъж
седмично/ носител, съгласно заповед № РД-13-2/04.01.2010 г. -
входящ и изходящ дневник;

· на хартиен носител – книга за получени и върнати призовки и
други съдебни книжа от други съдилища;

· разносна книга;
· книга по чл. 251, ал. 3 АПК – на хартиен носител;
· регистър на исканията по чл. 276, ал. 1, вр. чл. 277, ал. 3 ЗИНС –

води се на хартиен носител от служител, определен със заповед
№ РД-13-84/11.05.2017 г.;

· регистър за извършени справки с данни от автоматизираните
информационни фондове на НБД „Население“. Води се от 2010
г. и съдържа данни относно: номер по ред на искането, дата на
искането, име на лицето, за което се отнася справката, номер на
административното дело, съдия-докладчик, разпоредил
справката, име на съдебния служител, извършил справката и
дата на извършването й. От създаването на регистъра до датата
на проверката, един и същ съдебен служител е извършвал
справките, в съответствие със заповедта на административния
ръководител.

           В служба „Деловодство“ се водят:
· азбучен указател – отделно за административни и

административно-наказателни дела, на хартиен носител, по
години;

· описна книга – отделно за административни и
административно-наказателни дела, на хартиен носител;

· книга за открити заседания /срочна книга/ – отделно за
административни и административно-наказателни дела, но
общи за всички състави, на хартиен носител;
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· книга за закрити заседания – отделно за административни и
административно-наказателни дела, на електронен носител,
като информацията се разпечатва ежеседмично;

· регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – заповед
№ РД-13-30/16.02.2015 г. Води се съобразно изискванията на
ПАС;

· регистър на издадените изпълнителни листове – разпореждане
№ 4/20.02.2014 г. на съдебния администратор;

· Регистър за издадени ИЛ за държавни такси и суми в полза на
съдебната власт – води се от 2014 г.

           Регистър на заявленията по ЗДОИ се води от служител, определен
със заповед № 86/12.11.2009 г. на председателя на съда. През 2017 г. са
постъпили 4 заявления, а през 2018 г – 5.
            От 2015 г. се води регистър на отводите и самоотводите - на хартиен
и електронен носител, като информацията се разпечатва в края на годината.
           Водят се също така:
           Всички отбелязвания и записи в дневниците и регистрите се
номерират последователно. Съответните книги се водят за една календарна
година, като в края на периода се приключват, номерират и прошнуроват.
           Съдебният администратор извършва ежемесечни проверки на
въведените записи в деловодните книги и регистри, както и за
съответствието им с въведената информация в деловодната програма. На
тримесечие се съставят и протоколи за извършените проверки.
           Проверяващите установиха:
            Проверки за начина на водене на деловодните книги и записите в
деловодната програма през 2017 г. са извършвани ежемесечно, като на
всяко тримесечие са съставяни докладни записки до председателя на съда
от съдебния администратор. През 2018 г. резултатите от ежемесечните
проверки са отразявани в протоколи, изготвени и подписани от съдебния
администратор и присъствалите съдебни деловодители, като протоколите
за проверките в деловодството са подписани от четирима деловодители, а
тези в регистратурата са подписани от един деловодител.

През месец януари всяка година са извършвани проверки за
наличността на съдебните дела в деловодството на съда от специално
назначена комисия от председателя на съда. Председател на комисията е
съдебния администратор. В протокола от 22.01.2018 г. са записани
резултатите от проверката на 445 административни дела, образувани през
2017 г., като срещу всяко дело е посочено къде се намира или статуса му.
Описани са и 42 образувани през 2017 г. КАНД, намиращи се в АС-
Сливен, повечето насрочени за разглеждане в с.з. през месец януари и
февруари 2018 год. или обявени за решаване. За три от делата е посочено,
че се намират в архив и едно е без движение.
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В протокола от 21.01.2019 г. за извършената инвентаризация на
наличните съдебни дела е описан статуса на всички образувани през 2018
год. 408 административни дела. Описаните налични КАНД са обявени за
решаване или насрочени през месец февруари 2019 г. За две от
касационните дела е отразено, че са внесени в архив, а едно е оставено без
движение.

Ежемесечно през 2017 г. и 2018 г. са извършвани проверки, отразени
в протоколи на съдебния администратор, съгласно чл.5, ал.1, т.15 ПАС и
вътрешните правила за осъществяване на контрол по събирането на ДТ и
глоби и суми по ИЛ. Всеки месец е съставян контролен лист за внесените
ДТ по делата, образувани в АС-Сливен.

В АС-Сливен се водят отделни срочни книги по касационни
административни дела и по КАНД. През 2017 г. са проведени две
открити заседания на 26.04. и на 05.07.2017 год., в които са разгледани по
едно КАД, образувани по жалби срещу решения по граждански дела на РС
– Сливен. През 2018 г.  са проведени пет о.с.з. на 10.01., 24.01., 07.02.,
20.06. и 05.12.2018 год., в които е разгледано по едно КАД, образувани по
жалби срещу решения на РС – Сливен, РС – Котел и на РС – Нова Загора.
Седемте КАД са приключили с решения.

В срочните книги по КАНД са попълнени всички графи. Резултатът
по делата, т.е. съдържанието на диспозитива на решението с посочен
номер и дата на постановяване, е записан ръкописно или чрез залепена
разпечатка. Датата на постановяване на акта и датата на предаване на
делото в деловодството съвпадат. Заседанията са описани поотделно и са
провеждани всяка сряда. През 2017 г. са проведени 43 о.с.з. от
касационните състави, като насрочените във всяко заседание дела са
различен брой от 2-3 до 14-15 дела.

Книгата за откритите заседания по КАНД за 2018 г. също е водена
изрядно. Всички графи са попълнени с необходимата изискуема
информация. През 2018 г. през месец август не са проведени о.с.з. Общо
проведените о.с.з. през тази година са 45, като насрочените във всяко
заседание дела са различен брой, от 1 до 18.

И двете книги са проверявани ежемесечно от съдебния
администратор. Прави впечатление, че основно делата са приключени в
с.з., в което са насрочени. Много малък брой дела са отложени, като
винаги се посочват причините за това.

Води се и разносна книга по КАНД, в която се отразява изходящия
номер и датата на писмото за връщане на делото на първоинстанционния
съд, номера на първоинстанционното дело и на касационното дело, както и
съответния районен съд. Отразена е и датата на постъпване на делото в
първоинстанционния съд.
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В АС-Сливен се водят срочни книги по административни дела,
които са общи за съда за всяка година. Вътре са отразени с.з. на всеки от
едноличните състави. Графите са попълнени четливо с необходимата
информация. Съдебните актове са с посочен номер и дата на
постановяване, като датата на постановяване на съдебния акт и датата на
връщане на делото в канцеларията съвпадат. Резултатът е нанесен чрез
залепване на разпечатки от диспозитивите на постановените решения или
определения. Посочени са причините за отлагане на делата. Книгите са
проверявани ежемесечно от съдебния администратор.

За 2017 г. срочната книга е в един том. Първото описано с.з. е
проведено на 09.01.2017 г., а последното – на 20.12.2017 г.

За 2018 г. срочната книга е в два тома. В първия том са описани
заседанията от 08.01.2018 г. до 19.09.2018 г., а във втория – от 20.09.2018 г.
до 20.12.2018 г.

Книгите за закрити заседания по административни дела и КАНД се
водят на електронен носител, поотделно.  Предоставените за проверка
книги представляват разпечатки от деловодната програма. Описани са
разпореждания, определения и решения /от закрити заседания/ по
хронологичен ред, съобразно датата на постановяване на акта. Съдържат
информация за номера на делото, датата на образуването, съдията
докладчик или състава, номера и датата на постановяване на акта от
закрито заседание, резултата от заседанието, респективно диспозитива на
акта и датата на обявяването му, която съвпада с датата на
постановяването.

В книгата за 2017 г. за административни дела, са описани 1222
съдебни акта, постановени в закрито заседание, а в книгата за 2018 г.
актовете са 1134.

В книгата за КАНД за 2017 г. са описани 263 акта, респективно
заседания, а за 2018 г. – 353.

Книгите са проверявани от съдебния администратор, удостоверено с
дата и подпис.
През 2017 г. и 2018 г. са водени на хартиен носител отделни описни книги
за първоинстанционните и за касационни административни дела.
Съдебните служители попълват ръчно графите с необходимата
информация.

Описните книги за КАНД се водят за всяка година отделно на
хартиен носител. Съдържат информация за номер на КАНД, датата на
образуване, номера на делото на първоинстанционния съд, предмета му,
статистическия код, по жалба или протест е образувано, име на
жалбоподателя, датата на обявяване за решаване, датата на постановяване
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на съдебния акт, съдия докладчик, резултат от инстанционния контрол,
продължителност на разглеждането, номер и дата на писмото за връщане
на делото в първоинстанционния съд. Номерацията на делата е
последователна, което означава, че касационните дела се номерират
отделно от първоинстанционните дела. Според книгата образуваните в АС
– Сливен КАНД през 2017 г. са 230, а през 2018 год. – 298. Образувани се
преимуществено по жалби срещу решения на РС – Сливен.

Всички образувани през 2017 г. КАНД са приключени към датата на
проверката и актовете по тях са постановени в едномесечен срок, а голяма
част и в едноседмичен. В книгата не се констатират КАНД, образувани
през 2017 год. и неприключили след месец март 2018 год.
Всички образувани през 2018 г. КАНД са приключени към датата на
проверката и актовете по тях са постановени в едномесечен срок, а голяма
част и в по-кратки срокове.

Описните книги за първоинстанционните и частните
административни дела са прошнуровани и номерирани, приключени с
подпис на председателя на съда. Описната книга за 2017 г. съдържа 70
листа, от които изписани 48 листа,  за 2018 г. – 100 листа, изписани са 64
листа. Описната книга за 2018 г. е проверявана периодично от съдебния
администратор (отбелязването е на стр.64).

Номерацията на делата е последователна.
Книгите съдържат следните графи: № на делото, източник на

постъпване (новообразувано, по подсъдност, върнато за ново разглеждане),
дата на образуване, съдия докладчик, предмет на делото, статистически
код, страни, дата на обявяване на делото за решаване, дата на
постановяване на съдебния акт, резултат от делото, номер и дата на
писмото, с което делото е изпратено на друга инстанция или получено от
нея, резултат от инстанционен контрол, продължителност на разглеждане,
дата на предаване в архив, номер на архивното дело, номер на архивната
връзка.

Според описната книга за 2017 г. са образувани 445 броя
първоинстанционни и частни административни дела. Първото описано
дело с № 1 е образувано на 03.01.2017 г., на доклад на съдия Бозукова,
което е прекратено на 07.02.2017 г. и на 23.02.2017 г. е предадено в архив.
Последното описано дело е адм.д. № 445, образувано на 29.12.2017 г., на
доклад на съдия Иванова, приключило с решение на 19.11.2018 г.

Според данните от книгата, от образуваните през 2017 г. дела три са
неприключени: адм. д. № 382/2017 г., образувано на 20.11.2017 г., на
доклад на съдия Бозукова, което не е обявено за решаване, адм.д. №
411/2017 г., образувано на 05.12.2017 г., на доклад на съдия Жекова и адм.
д. № 412/2017 г., образувано на 05.12.2017 г., на доклад на съдия Иванова,
за които две дела има отбелязване с молив, че са спрени.
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Според описната книга за 2018 г. са образувани 408 броя дела,
последното е ч.адм.д. № 408, образувано на 31.12.2018 г., на доклад на
съдия Динчева, на 08.01.2019 г. прекратено и изпратено по подсъдност на
ОС – Сливен. Първото описано дело с № 1 е адм. дело, образувано на
03.01.2018 г., на доклад на съдия Бакалов, което е прекратено на 12.02.2018
г. и на 20.04.2018 г. е предадено в архив.

Според данните от книгата, от образуваните през 2018 г.
административни дела неприключените са 29, от които 17 са образувани
през м. декември 2018 г.: адм.д. № 347, образувано на 10.12.2018 г.,  адм.д.
№ 352, образувано на 11.12.2018 г.,  адм.д. № 354, образувано на
12.12.2018 г., адм.д. № 356 и адм.д. № 357, образувани на 13.12.2018 г.,
адм.д. № 363, образувано на 18.12.2018 г., адм.д. № 364 и и адм.д. № 365,
образувани на 19.12.2018 г., адм.д. № 367, образувано на 20.12.2018 г.,
адм.д. № 371 и адм.д.  № 372 образувани на 21.12.2018 г., адм.д. № 373,
адм.д. № 374, адм.д. № 375 и адм.д. № 379, образувани на 27.12.2018 г.,
адм.д. № 380 и адм.д. № 381, образувани на 28.12.2018 г. През м. ноември
2018 г. са образувани три от делата: адм.д. № 318, образувано на
01.11.2018 г., на доклад на съдия Драгоманска;  адм.д. № 329, образувано
на 16.11.2018 г., на доклад на съдия Бакалов;  адм.д. № 337, образувано на
30.11.2018 г., на доклад на съдия Жекова. Останалите 9 неприключени
дела са както следва: адм.д. № 287, образувано на 03.10.2018 г., на доклад
на съдия Иванова;  адм.д. № 278, образувано на 25.09.2018 г., на доклад на
съдия Дичева; адм.д. № 260, образувано на 03.09.2018 г., на доклад на
съдия Жекова; адм.д. № 255, образувано на 29.08.2018 г., на доклад на
съдия Жекова, адм.д. № 248, образувано на 08.08.2018г., на доклад на
съдия Бакалов; адм.д. № 230 и адм.д. № 231, образувани на 17.07.2018 г.,
на доклад на съдия Бозукова и на съдия Жекова; адм.д. № 199, образувано
на 18.06.2018 г., на доклад на съдия Бозукова, адм.д. № 128/2018 г.,
образувано на 11.04.2018 г., на доклад на съдия Жекова.

            8. Извършени проверки от ВАС и ИВСС през 2017 г. и 2018 г.
             През посочените периоди проверки в АС – Сливен не са
извършвани.
             Според изготвения акт за резултати от ИВСС след извършената
комплексна планова проверка в съда  през 2012 г. са констатирани много
добри резултати в организацията и контрола на административната дейност
в АС-Сливен, в организацията на дейността по движението на
административните дела, най-вече при спазване на процесуалните срокове
в производството и постановяването на съдебните актове. Установени са
добри практики във връзка с периодичното проверяване и докладване на
ненасрочените дела, включително спрените производства. Дадени са
препоръки, дейността по разпределение на делата на случаен принцип да се
организира и извършва от съдия, да се обсъдят случаите на отсрочване на
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цели съдебни заседания по обективни причини, касаещи съдията-
докладчик, като се регламентират по начин, преодоляващ и недопускащ
забавяне на производството. Препоръчано е да се обсъди и уеднакви
практиката, касаеща актовете за конституиране на страните в
административния процес, както и да се прилагат предвидените
процесуални правила за дисциплиниране на участниците в процеса.
            На основание заповед № 468/18.0.2019 г. на председателя на ВАС в
АС – Сливен е извършена проверка на организацията и дейността  относно
реда за образуване на частните производства за периода 2016 г. – 2018 г.
Според доклада за извършената проверка, през  2017 г. са образувани 11
броя, а през 2018 г. – 14 броя, ЧАД с предмет 166 АПК. Не са образувани
ЧАД с предмет – чл. 167 АПК. Исканията по чл. 166 АПК са разгледани в
отделни административни дела от частен характер, които се образуват въз
основа на разпореждане на председателя на АС-Сливен или въз основа на
определение на докладчика, с което искането по чл. 166 АПК е отделено за
образуване в самостоятелно дело. Делата се възлагат на дежурен съдия за
произнасяне, разглеждат се незабавно и по актовете се постановяват
максимално до 3 дни.

9. Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади.
Тематични обобщения или становища по проекти за тълкувателни
решения и постановления на ВКС и ВАС.

В годишните доклади на председателя на АС-Сливен са отчетени
добри и много добри резултати в административно-ръководната и
организационна дейност, както и в дейността по движение на делата,
срочното и качествено приключване на производствата, създадени и
развивани добри практики в дейността на съдебната администрация и
правораздаването, издигане авторитета на съдебната институция и
популяризиране на съдебната дейност сред гражданите, най-вече –
подрастващите. Изключително добри резултати, качество и
своевременност, са отчетени и в съдебно-административното обслужване
на гражданите. Подчертани са усилията, полагани от магистратите и
съдебните служители в АС-Сливен за качественото и своевременно
приключване на разпределените за разглеждане дела.
            През проверяваните периоди няма изготвени тематични обобщения
или становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС.

10. Взаимодействие между административния ръководител и
общото събрание на съдиите.

            През 2017 г., на проведеното на 09.02. общо събрание на съдиите от
АС-Сливен, на основание чл. 92, ал. 2, т. 7 ЗСВ, са приети Вътрешни
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правила за организацията на дейността на общото събрание на съдиите от
АС-Сливен. Правилата регламентират ролята на общото събрание,
организацията, дейността, правомощията, провеждането на заседанията и
вземането на решенията. Заседанията на общото събрание са редовни,
провеждани един път месечно и извънредни - провеждани при възникнала
необходимост. В АС-Сливен е постигнато равновесие между ролята на
административния ръководител и тази на общото събрание на съдиите,
което благоприятства добър професионален и колегиален климат, отлично
взаимодействие и разбирателство, съответно много добри резултати при
изпълнение на служебните задължения.

           11. Повишаване на правната подготовка и квалификацията на
съдиите и съдебните служители.

В АС-Сливен са създадени равни възможности за професионална
изява и развитие на магистрати и съдебни служители. Активно се
стимулира участието им в организирани обучения. Проведени и са
дейности по взаимно обучение и повишаване квалификацията на
съдебните служители.

            През април, май, юни, октомври, ноември и декември 2017 г.
магистратите от АС-Сливен са участвали в редица конференции, работни
срещи, лекции и семинари, като са дискутирани различни теми:
„Актуални проблеми, свързани с прилагането на Закона за защита от
дискриминация. Гаранции за защита от дискриминация. Съдебни
производства за установяване на дискриминация, обжалване на решенията
на КЗД и по искове за обезщетение от дискриминационно поведение“-
Слав Бакалов и Светлана Драгоманска; „Ефективни превантивни и
компенсаторни средства за защита и условията в затворите в България“ –
кръгла маса по приложението на чл. + от Конвенцията по правата на
човека, във връзка с последните изменения на ЗИНЗС - Слав Бакалов,
Светлана Драгоманска, Детелина Бозукова-Ганева и Стела Динчева;
„Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното
право на държавите-членове и на ЕС“ - Светлана Драгоманска;
„Правомощия на съда при нищожност или отмяна на административния
акт“ - Слав Бакалов, Светлана Драгоманска, Владимир Първанов, Галя
Иванова, Иглика Жекова, Детелина Бозукова-Ганева; Принудителните
административни мерки, които се налагат от общинските органи –
компетенции на органите, форма на ПАМ и защита срещу
незаконосъобразни ПАМ“ - Светлана Драгоманска, Владимир Първанов,
Иглика Жекова, Детелина Бозукова-Ганева и Стела Динчева; „Актуална
съдебна практика на Съда на ЕС“ - Слав Бакалов. Съдия Бакалов е
участвал и в дистанционно обучение за 36 дни на тема „Административен
договор и административно правосъдие“.
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            През месеците февруари, април, юни, юли, октомври, ноември на
2018 г. също са проведени еднодневни или няколкодневни конференции,
работни срещи, лекции и семинари. Темите се следните:  „Правото на
защита на личните данни в дейността на административните съдилища“-
Слав Бакалов; „Актуални въпроси на промените в АПК“ – Светлана
Драгоманска, Владимир Първанов, Стела Динчева; Работна среща във
връзка с прилагане на Общия регламент за защита на личните данни –
Светлана Драгоманска; „Комуникационни умения и изпълнение на
комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020“ – Слав
Бакалов; „Данъчно право и процес“ - – Светлана Драгоманска, Владимир
Първанов, Стела Динчева; „Езиково обучение в областта на конкурентното
право“ – Слав Бакалов; „Съдебен контрол върху актовете по ЗДДФЛ.
Актуална практика на Върховния административен съд“ – Слав Бакалов,
Стела Динчева; „Облагане по ЗДДС. Производство по издаване на
административни актове в областта на облагането с ДДС. Съдебен
контрол“ – Светлана Драгоманска,  Стела Динчева. През 2018 г. съдиите
Слав Бакалов и Детелина Бозукова са изучавали английски език, ниво В1.

            През 2017 г. и 2018 г. съдебните служители са участвали в
обучения, конференции, семинари, лекции и работни срещи на теми:
„Стандартизиране на процесите в администрацията на административните
съдилища, предвид стартиране на ЕДИС“; „Управление имуществото на
ВСС Новата счетоводна политика“; задължително първоначално обучение
ЗЗКИ; „Работа с архивни дела“, „Връзки с обществеността“, „Управление
на човешките ресурси“, „Осигуряване на съответствие на СФУК н
административните съдилища спрямо промените в нормативната уредба“;
работна среща във връзка с прилагане на Общия регламент за защита на
личните данни; „Управление на администрацията в системата на
административните съдилища в светлината на промените на ЗСВ и АПК.
Актуални проблеми“; „Комуникационни умения и изпълнение на
Комуникационната стратегия“.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕ И
ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА

1. Образуване и разпределение на административните дела
в АС-Сливен

Постъпилите в регистратурата книжа, по които се образуват
административни дела, се докладват на председателя на съда, респ. на
заместващия го съдия, в деня на постъпването им. Делата се образуват в
деня на постъпване на книжата, по изключение – най-късно на следващия
ден, от председателя на АС-Сливен, а в негово отсъствие – от
зам.председателя или друг заместващ съдия, определен със заповед. Актът
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за образуване представлява одобрен и вписан в нарочен регистър печат,
който съдържа номера на делото, датата на образуване и подпис на
образуващия го съдия.

        Системата за случайно разпределение на делата е въведена със
заповед № 26/19.04.2007 г. Първите Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в АС-Сливен са утвърдени със заповед на
председателя на съда от 29.12.2009 г., като са изменяни, допълвани и
актуализирани през 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2015 г. и 2018 г.

         До м. октомври 2015 г. използваният програмeн продукт за
извършване на случайното разпределение на делата е Law Choise 3.3, респ.
Law Choise 4.0,  предоставен от ВСС. От м. октомври 2015 г. случайното
разпределение на делата в Ас-Сливен се извършва чрез Централизираната
система за разпределение на делата /ЦСРД/. Достъпът до ЦСРД се
осъществява с потребителско име и парола, както и с квалифициран
електронен подпис /КЕП/.

         Делата се образуват и разпределят ежедневно от председателя на АС
– Сливен. Съгласно заповед № РД-13-71 от 26.04.2017 г., председателят е
заместван от съдия Светлана Драгоманска – зам.председател на АС-
Сливен, а в нейно отсъствие – от съдия Стела Динчева. В заповедта се
съдържа изискване за недопускане на едновременно отсъствие на двамата
заместници на председателя. Заповедта е отменена със заповед № РД-13-
170 от 19.07.2018 г. Председателят е разпоредил в негово отсъствие да
бъде заместван от съдия Драгоманска – зам.председател на съда, а в нейно
отсъствие – от съдия Динчева. При едновременно отсъствие на двамата
определени заместници, е предвидено председателят да бъде заместен от
един от съдиите, по старшинство. Със заповед № РД-13-167 от 18.07.2018
г., предвид командироването на съдия Стела Динчева в АС-Бургас /с
валиден КЕП за разпределение на делата/ и на основание чл. 35, ал. 5 ПАС
и решение от 17.07.2018 г. на общо събрание на съдиите, председателят на
АС-Сливен е възложил на съдебен деловодител дейността по случайното
разпределение на делата чрез ЦСРД, при отсъствие на оправомощените
лица.

          На общо събрание на съдиите от АС-Сливен, проведено на
13.01.2015 г. е обсъдена Единната методика по приложението на принципа
на случайното разпределение на делата в районните, окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните
съдилища. Всяка промяна относно Вътрешните правила за разпределение
на делата, както и относно групите дела, според сложността и спецификата
им, се обсъжда и приема след решение на общото събрание на съда, често
и след извършен анализ от нарочно назначена комисия. Със заповеди на
председателя на съда през 2017 г.  -  №№ РД-13-79, РД-13-106, РД-13-210 и
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2018 г. - № РД-13-212, на основание т. 2.1 от Единната методика по
приложението на принципа на случайното разпределение, са обособени
отделни групи дела.

         Индивидуалното годишно разполагаемо време и процентът на
натовареност на магистратите в АС-Сливен са определени със заповед №
РД-13-80 от 09.05.2017 г., както следва:

· съдия Слав Бакалов-председател – 1000 часа, 100%;

· съдия Светлана Драгоманска-зам.председател – 1300 часа, 100%;

· съдия Галя Иванова – 1500 часа, 100%;

· съдия Иглика Жекова – 1500 часа, 100%;

· съдия Детелина Бозукова-Ганева – 1500 часа, 100%;

· съдия Стела Динчева – 1500 часа, 100%;

         Със заповед № РД-13-76/13.04.2018 г. във връзка със заповед от
12.04.2018 г. на председателя на ВАС за командироването на съдия
Динчева в АС-Бургас, тя е изключена от системата за случайно
разпределение на делата. Разпоредено е, всички неприключени на неин
доклад дела да бъдат преразпределени между всички съдии в АС-Сливен.
На зам.председателя – съдия Драгоманска, е възложено да се докладват
искания и молби по приключилите дела на съдия Динчева, с изключение
на тези, по които е необходимо произнасяне в о.с.з., които също да бъдат
преразпределени между съдиите. С прекратяването на командировката и
завръщането на съдия Динчева на работа в АС-Сливен е издадена заповед
№ РД-13-199/03.09.2018 г., с която е разпоредено на съдията да се
преразпределят всички неприключени производства, на неин доклад преди
командироването й и тя да бъде включена в системата за случайното
разпределение на делата при 100% натовареност, с отразяване на
съответната корекция за среден брой дела на съдия от началото на
календарната година. По същия начин е процедирано и при
командироването, прекратяване на командироването и новото
командироване на съдия Владимир Първанов във Върховния
административен съд.

          Разглеждането на насрочени в о.с.з. административни дела и КАНД,
със заповеди на председателя на съда, е възлагано на различен съдия от
определения докладчик, при внезапно влошено здравословно състояние,
отсъствие поради отпуск по болест и служебна ангажираност с
командироване. В заповедите са посочени конкретните дела, съдебното
заседание. Изрично е наредено преразпределение на посочените дела на
определения заместващ съдия. В един от случаите, е наредено
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преразпределение на насрочените в едно о.с.з. дела между двама съдии от
АС-Сливен.

         През проверявания период са действали утвърдени със заповед от м.
октомври 2015 г. на председателя на съда  Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в АС-Сливен, които са изменени със заповед №
РД-13-168/18.07.2018 г. С изменението е допълнена  т. 7 от правилата, като
е създадена възможност дейността по случайното разпределение на делата
да се възложи и на съдебен служител.

        Според действащите през 2017 г., 2018 г. и понастоящем правила, е
предвидено разпределението на делата да се извършва в 15.30 часа всеки
ден, по реда на постъпването на преписките и съобразно процесуалните
срокове, изискващи незабавно произнасяне. Книжата, по които се
образуват дела, се предават за разпределение в деня на постъпването им,
или най-късно на следващия ден, на административния ръководител на
съда или на заместващия го съдия, който определя вида делото и съдията
докладчик, на принципа на случайния подбор, използвайки ЦСРД.
Жалбите, по които се изисква незабавно произнасяне, независимо дали са
окомплектовани и подадени чрез административния орган, се разпределят
в деня на постъпването. Разпределението на бързите производства се
извършва незабавно. В 16.30 часа новоразпределените и новообразувани
дела се докладват на съдиите-докладчици, заедно с общия доклад. Делото
се образува след избора на съдията-докладчик, от председателя на съда или
от заместващия го съдия. При всяко разпределение на дело се генерира
протокол от извършения избор, подписва се с КЕП, визуализира се и се
разпечатва на хартиен носител, подписва се ръчно от извършилия
разпределението и се прилага по съответното дело. Административните
дела се разпределят между всички съдии и се насрочват от определения
докладчик за дати по предварително утвърден от административния
ръководител график. Тричленният състав се определя от извършения избор
на докладчик, участващ в постоянния троен състав. Административните
дела, които се разглеждат от тричленен състав се насрочват в деня,
предвиден за разглеждане на касационни дела на съответния състав.

          Правилата предвиждат възможност за извършване на корекции в
ЦСРД при промяна в натовареността на съдия по различни обективни
причини, посочени примерно.

          Изрично са регламентирани изключенията от общия принцип на
автоматично електронно разпределение на делата между всички съдии от
АС-Сливен.

         На определен съдия се разпределят:
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-повторно върнатото в съда дело след прекратяване на съдебното
производство в хипотезата на чл. 135 АПК. Образува се под нов номер и се
разпределя на първоначалния съдия-докладчик;

-повторно постъпило в съда, образувано по касационна жалба дело, по
което производството е било прекратено и делото върнато на
първоинстанционния съд за поправка на ЯФГ, допълване на решението
или надлежно администриране. Образува се под нов номер и се разпределя
на първоначалния съдия-докладчик;

-постъпила допълнителна касационна жалба срещу допълнително решение
се разпределя на определения на случаен принцип докладчик по
първоначалната основна касационна жалба;

-върнатото в съда дело след отмяна на определение за прекратяване на
производството продължава под същия номер и се разпределя на
първоначалния докладчик.

          Без участието на определен съдия/предишен докладчик/ се
разпределят делата:

-по които първоначално определеният докладчик се е отстранил от
разглеждането на делото;

-при отмяна/обезсилване на съдебния акт и връщане на делото за ново
разглеждане от друг състав на същия съд.

         При изключване на определени съдии се разпределят:

-делата, които се разглеждат по дежурство, а именно: бързите
производства, по които съдията се произнася незабавно, с изключение на
делата по чл. 75 ДОПК, които се разглеждат от съдиите, на работа в
съответния ден.

-при ползване на платен годишен отпуск, отпуск по болест, продължителна
командировка и други обективни причини, сочещи на невъзможност
определен съдия да участва в разглеждането на делото повече от 30 дни.

         Касационните производства се разпределят между всички съдии,
независимо дали същите са на работа. Бързите производства се
разпределят само между съдиите, които са на работа през съответния ден.

        При разделяне на производствата, отделените книжа се образуват под
нов номер и се разпределят между всички съдии чрез ЦСРД. При
обединяване за разглеждане в едно производство на различни дела с
различни жалбоподатели и с предмет на оспорване един и същ
административен акт, делото продължава под номера на първото
образувано и се разглежда от определения по това дело докладчик. При
постъпили няколко едни и същи искови молби или жалби и образувани
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няколко дела, жалбата/молбата се разглежда по първото образувано дело,
от определения по това дело докладчик, а останалите дела се прекратяват.

        Изменението и допълването на правилата се извършва с отделни
заповеди на административния ръководител на АС-Сливен.

2. Разгледани и приключени административни дела.
Натовареност на съдиите

Разглежданите през 2017 г. първоинстанционни административни
дела в АС-Сливен са 528 броя, от които: 84 са останалите несвършени в
края на 2016 г., 444 са новообразуваните. Към 31.12.2017 г. са свършени
420 административни дела, а броят на неприключените производства е 108.
От образуваните преди 01.01.2017 г. дела, неприключени към 31.12.2018 г.,
както и към датата на извършената проверка са 4, като производствата по
всички тях са спрени на основание чл. 144 АПК, вр. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.
От образуваните през 2017 г. 444 първоинстанционни административни
дела, към 08.04.2019 г. са приключени 440 броя, като останалите
неприключени са 4 броя, от които 2 – на доклад на съдия Жекова, по 1 – на
доклад на съдия Иванова и на съдия Бозукова. При проверката се установи,
че адм.д. № 382/2017 г., на доклад на съдия Бозукова е обявено за
решаване на 13.03.2019 г.

        Разгледаните през 2017 г. първоинстанционни административни дела
по съдии са както следва:

· Слав Бакалов – 89, от които 13 останали несвършени от предходната
година и 76 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г. съдия
Бакалов е свършил 73 от делата, като по 50 от тях е постановил акт
по същество. Останалите неприключени към 31.12.2017 г. дела са 16.

· Светлана Драгоманска – 86, от които 18 останали несвършени от
предходната година и 68 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г.
съдия Драгоманска е свършила 65 от делата, като по 46 от тях е
постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 21.

· Галя Иванова – 89, от които 13 останали несвършени от предходната
година и 76 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г. съдия
Иванова е свършила 70 от делата, като по 51 от тях е постановила акт
по същество. Останалите неприключени към 31.12.2017 г. дела са 19.

· Иглика Жекова – 85, от които 12 останали несвършени от
предходната година и 73 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г.
съдия Жекова е свършила 66 от делата, като по 45 от тях е
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постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 19.

· Детелина Бозукова – 89, от които 11 останали несвършени от
предходната година и 78 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г.
съдия Бозукова е свършила 73  от делата,  като по 53  от тях е
постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 16.

· Стела Динчева – 84, от които 13 останали несвършени от
предходната година и 71 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г.
съдия Динчева е свършила 67 от делата, като по 48 от тях е
постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 17.

· Владимир Първанов – 6, от които 4 останали несвършени от
предходната година и 2 разпределени през 2017 г. В края на 2017 г.
всички са приключени с акт по същество.

        През 2017 г. в АС-Сливен са разгледани общо 260 касационни
административни дела, от които останалите несвършени в края на 2016 г.
са били 23, а новообразуваните са 237. Към 31.12.2017 г. са свършени 220
от делата и 40 са останали неприключени. По съдии данните са както
следва:

· Слав Бакалов – общо разгледани 42, от които 3 от предходната
година и 39 новообразувани. Приключени са 36 дела и 6 са останали
висящи към 01.01.2018 г.

· Светлана Драгоманска –общо разгледани 40, всички новообразувани.
Приключени са 32 дела и 8 са останали висящи към 01.01.2018 г.

· Галя Иванова – общо разгледани 45, от които 4 останали несвършени
от предходната година и 41 новообразувани. Свършени са 35 дела и
10 са останали неприключени в края на годината.

· Иглика Жекова– общо разгледани 42, от които 4 от предходната
година и 38 новообразувани. Приключени са 38 дела и 4 са останали
висящи към 01.01.2018 г.

· Детелина Бозукова– общо разгледани 43, от които 3 от предходната
година и 40 новообразувани. Приключени са 38 дела и 5 са останали
висящи към 01.01.2018 г.

· Стела Динчева– общо разгледани 44, от които 5 от предходната
година и 39 новообразувани. Приключени са 37 дела и 7 са останали
висящи към 01.01.2018 г
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· Владимир Първанов– общо разгледани 4, всички новообразувани,
приключени до края на годината.

        През 2018 г. общият брой първоинстанционни административни
дела, разгледани в АС-Сливен възлиза на 520, от които останалите
несвършени в края на 2017 г. дела са 108, а новообразуваните – 412. В края
на 2018 г. са свършени 398 от разглежданите дела, а 122 са останали
неприключени. Към 08.04.2019 г.,  от образуваните през 2018 г. 412 броя
дела, са приключени 380 и са останали висящи 32 броя, от които по 8 – на
съдиите Бакалов, Жекова и Бозукова, 4 – на съдия Драгоманска и 3 – на
съдия Иванова.

  Разгледаните през 2018 г. първоинстанционни административни дела
по съдии са както следва:

· Слав Бакалов – 94, от които 16 останали несвършени от предходната
година и 78 разпределени през 2018 г. В края на 2018 г. съдия
Бакалов е свършил 66 от делата, като по 46 от тях е постановил акт
по същество. Останалите неприключени към 31.12.2018 г. дела са 28.

· Светлана Драгоманска – 97, от които 21 останали несвършени от
предходната година и 76 разпределени през 2018 г. В края на 2018 г.
съдия Драгоманска е свършила 76 от делата, като по 60 от тях е
постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 21.

· Галя Иванова – 91, от които 19 останали несвършени от предходната
година и 72 разпределени през 2018 г. В края на 2018 г. съдия
Иванова е свършила 73 от делата, като по 51 от тях е постановила акт
по същество. Останалите неприключени към 31.12.2017 г. дела са 18.

· Иглика Жекова – 92, от които 19 останали несвършени от
предходната година и 73 разпределени през 2018 г. В края на 2018 г.
съдия Жекова е свършила 70 от делата, като по 51 от тях е
постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 22.

· Детелина Бозукова – 89, от които 16 останали несвършени от
предходната година и 73 разпределени през 2018 г. В края на 2018 г.
съдия Бозукова е свършила 69  от делата,  като по 47  от тях е
постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 20.

· Стела Динчева – 55, от които 17 останали несвършени от
предходната година и 38 разпределени през 2018 г. В края на 2018 г.
съдия Динчева е свършила 42 от делата, като по 31 от тях е
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постановила акт по същество. Останалите неприключени към
31.12.2017 г. дела са 13.

· Владимир Първанов – 2, разпределени през 2018 г. и приключени с
акт по същество до края на годината.

        През 2018 г. в АС-Сливен са разгледани общо 343 касационни
административни дела, от които останалите несвършени в края на 2017 г.
са били 40, а новообразуваните са 303. Към 31.12.2018 г. са свършени 305
от делата и 38 са останали неприключени. По съдии данните са както
следва:

· Слав Бакалов – общо разгледани 63, от които 6 от предходната
година и 57 новообразувани. Приключени са 56 дела и 7 са останали
висящи към 01.01.2019 г.

· Светлана Драгоманска – общо разгледани 62, от които 8 са
останалите несвършени от предходна година и  54 са
новообразувани. Приключени са 58 дела и 4 са останали висящи към
01.01.2019 г.

· Галя Иванова – общо разгледани 65, от които 10 останали
несвършени от предходната година и 55 новообразувани. Свършени
са 59 дела и 6 са останали неприключени в края на годината.

· Иглика Жекова – общо разгледани 56, от които 4 от предходната
година и 52 новообразувани. Приключени са 53 дела и 3 са останали
висящи към 01.01.2019 г.

· Детелина Бозукова – общо разгледани 65, от които 5 от предходната
година и 60 новообразувани. Приключени са 55 дела и 10 са
останали висящи към 01.01.2019 г.

· Стела Динчева – общо разгледани 31, от които 7 от предходната
година и 24 новообразувани. Приключени са 23 дела и 8 са останали
висящи към 01.01.2018 г

· Владимир Първанов – разгледано 1 новообразувано, приключено до
края на годината.

        Към датата на проверката, всички образувани през 2017 г. и 2018 г.
касационни административни дела са приключени и съответно – върнати
на първоинстанционните съдилища.

        Образуваните и разгледани в АС-Сливен частни административни
дела са значително по-малко на брой от останалите административни
производства. През 2017 г. са разгледани 79 броя, всички новообразувани,
тъй като не е имало останали несвършени от предходната година. До края
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на годината всички са приключени. По съдии броят на разгледаните дела
от този вид е както следва: Слав Бакалов – 13; Светлана Драгоманска – 7;
Галя Иванова – 9; Иглика Жекова – 15; Детелина Бозукова – 17; Стела
Динчева – 16; и Владимир Първанов – 2. През 2018 г. общо разгледаните,
всички новообразувани и приключени частни производства са 78. По
съдии броят разгледани дела от този вид е както следва: Слав Бакалов – 10;
Светлана Драгоманска – 15; Галя Иванова – 14; Иглика Жекова – 16;
Детелина Бозукова – 11; Стела Динчева – 10; и Владимир Първанов – 2.

       Съдиите в АС-Сливен през 2017 г. са постановили общо 430 съдебни
решения по: 72 дела – Слав Бакалов, 69 дела – Светлана Драгоманска, 74
дела – Галя Иванова, 68 дела – Иглика Жекова, 71 дела – Детелина
Бозукова, 68 дела – Стела Динчева и по 8 дела – Владимир Първанов. През
2018 г. постановените от съдиите съдебни решения са общо 503,
разпределени както следва: Слав Бакалов – 87; Светлана Драгоманска –
102; Галя Иванова – 94; Иглика Жекова – 86; Детелина Бозукова – 88;
Стела Динчева – 45 и Владимир Първанов – 1.

       С определения за проверявания период са приключени съответно: Слав
Бакалов – през 2017 г.-36, през 2018 г.-35; Светлана Драгоманска – през
2017 г.-29, през 2018 г.-32; Галя Иванова – през 207 г.-32, през 2018 г.-38;
Иглика Жекова – през 2017 г.-36, през 2018 г.-37; Детелина Бозукова – през
2017 г.-039, през 2018 г.-34; Стела Динчева – през 2017 г.-36, през 2018 г.-
20; Владимир Първанов – през 2017 г.-2, през 2018 г. -2.

        Според предоставените от съда справка, средната натовареност в съда
по щат за 2017 г. /7 съдии/ според дела за разглеждане  е  9.38,
разпределена по съдии: 1.56 – Слав Бакалов; 1.50 – Светлана Драгоманска;
1.58 – Галя Иванова; 1.51 – Иглика Жекова; 1.57 – Детелина Бозукова, 1.54
– Стела Динчева и 0.12 – Владимир Първанов. Според свършени дела
средната натовареност в съда по щат за 2017 г. е 7.62, разпределена по
съдии: 1.30 – Слав Бакалов; 1.15 – Светлана Драгоманска;  1.25 – Галя
Иванова; 1.24 – Иглика Жекова; 1.32 – Детелина Бозукова, 1.24 – Стела
Динчева и 0.12 – Владимир Първанов. Действителната натовареност /73
отработени човекомесеца/ в АС-Сливен през 2017 г. е 10.79 по отношение
на дела за разглеждане, разпределена между съдиите както следва: 1.79 –
Слав Бакалов; 1.73 – Светлана Драгоманска;  1.82 – Галя Иванова; 1.74 –
Иглика Жекова; 1.81 – Детелина Бозукова, 1.77 – Стела Динчева и 0.14 –
Владимир Първанов. Според свършените дела действителната
натовареност на съда е 8.77, разпределена между съдиите: 1.49 – Слав
Бакалов; 1.33 – Светлана Драгоманска;  1.44 – Галя Иванова; 1.42 – Иглика
Жекова; 1.52 – Детелина Бозукова, 1.42 – Стела Динчева и 0.14 – Владимир
Първанов.
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         През 2018 г. както натовареността по щат, така и действителната
натовареност, са по-високи в сравнение с предходната година.
Натовареността по щат,у при еднакъв брой съдии според делата за
разглеждане е 10.27, разпределена по съдии, съответно: 1.87 – Слав
Бакалов; 1.89 – Светлана Драгоманска;  1.86 – Галя Иванова; 1.76 – Иглика
Жекова; 1.83 – Детелина Бозукова, 1.02 – Стела Динчева и 0.04 – Владимир
Първанов.Според свършени дела натовареността по щат възлиза на 8.37,
разпределена по съдии: 1.45 – Слав Бакалов; 1.60 – Светлана Драгоманска;
1.57 – Галя Иванова; 1.46 – Иглика Жекова; 1.48 – Детелина Бозукова, 0.77
– Стела Динчева и 0.04 – Владимир Първанов. Действителната
натовареност /69 отработени човекомесеца/ през 2018 г. според дела за
разглеждане е 12.51, разпределена по съдии както следва: 2.28 – Слав
Бакалов; 2.30 – Светлана Драгоманска;  2.26 – Галя Иванова; 2.14 – Иглика
Жекова; 2.23 – Детелина Бозукова, 1.25 – Стела Динчева и 0.04 – Владимир
Първанов. Според свършени дела тя е 10.19, разпределена по съдии: 1.77 –
Слав Бакалов; 1.94 – Светлана Драгоманска;  1.91 – Галя Иванова; 1.78 –
Иглика Жекова; 1.80 – Детелина Бозукова, 0.94 – Стела Динчева и 0.04 –
Владимир Първанов.

          През 2017 г. в Ас-Сливен са проведени 163 открити съдебни
заседания, в  които са разгледани общо 589 административни дела.
Разгледани са и 219 КАНД, в проведени от касационните състави 42
открити съдебни заседания. През 2018 г.проведените о.с.з., в които са
разгледани общо 585 административни първоинстанционни дела, са 151. В
44 о.с.з. за годината са разгледани общо 319 КАНД.

3.   Движение и приключване на
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ административни дела.

3.1. ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2017 г. първоинстанционни
дела и неприключени към датата на проверката.

Неприключените първоинстанционни административни дела,
образувани преди  01.01.2017 г. в АС-Сливен са 4 броя, като
производствата по всички са спрени. Делата бяха проверени

        Адм.д. № 348/2015 г. е образувано и разпределено автоматично на
10.11.2015 г. по постъпила на същата дата с писмо от административния
орган жалба, ведно с административната преписка, срещу уведомително
писмо на зам. изпълнителен директор на ДФЗ, София. Разпределящ е съдия
Владимир Първанов, за докладчик е определена съдия Светлана
Драгоманска. С разпореждане от 11.11.2015 г. е насрочено о.с.з. за
14.12.2015 г., когато не е даден ход на делото. С протоколно определение
съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до
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приключване на производството по адм.д. № 6784/2015 г. по описа на ВАС
- Четвърто отделение. Наредено е делото да бъде докладвано ежемесечно
на съдията докладчик относно хода на преюдициалното производство.
Извършвани са ежемесечни, периодични справки за движението на
преюдициалното производство от сайта на ВАС, с приложени към тях
копия от: определение по хода на делото и протоколи от проведените
съдебни заседания, които са докладвани на съдията, поставил резолюция
Копие от решение от 17.07.2017 г. по адм.д. № 6784/2015 г., невлязло в
сила, е докладвано на съдията и приложено по делото на 31.08.2017 г.
Следващата справка от сайта на ВАС е от 03.10.2017 г., от която е видно,
че решението е обжалвано пред петчленен състав. С писма от 05.10.2017 г.
и 16.01.2018 г. е изискана справка от ВАС за хода на делото, като са
извършвани и периодични справки на сайта на ВАС. Нова справка от ВАС
е изискана с писмо от 03.09.2018 г. Видно от писмо от 17.09.2018 г. на
ВАС петчленен състав е отменил решението и е върнал делото за ново
разглеждане от друг тричленен състав под № 1638/2018 г., насрочено за
13.11.2018 г. Следват периодични справки на сайта на ВАС, първата на
22.11.2018 г., последната на 05.04.2019 г., докладвани на съдията, според
които делото е насрочено в о.с.з. за 08.10.2019 г.
        Адм.д. № 391/2015 г. е образувано и разпределено автоматично на
10.12.2015 г. по постъпила на същата дата с писмо от административния
орган жалба, ведно с административната преписка, срещу уведомително
писмо на зам. изпълнителен директор на ДФЗ, София. Разпределящ е съдия
Владимир Първанов, за докладчик е определена съдия Светлана
Драгоманска. С разпореждане от 11.12.2015 г. е насрочено о.с.з. за
25.01.2016 г., когато е даден ход на делото. По искане на пълномощника на
оспорващото дружество с протоколно определение съдът е спрял
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на
производството по адм.д. № 9382/2015 г. по описа на ВАС - Четвърто
отделение. Наредено е делото да бъде докладвано ежемесечно на съдията
докладчик относно хода на преюдициалното производство. Извършвани са
ежемесечни и периодични справки за движението на преюдициалното
производство от сайта на ВАС, първата на 18.02.2016 г., последната от
05.04.2019 г., от която  е видно, че е насрочено о.с.з. на 29.05.2019 г.
Всички справки са докладвани на съдията и са приложени с негово
разпореждане по делото.
         Адм.д. № 14/2016 г. е образувано и разпределено автоматично на
12.01.2016 г. по постъпила на същата дата с писмо от административния
орган жалба, ведно с административната преписка, срещу уведомително
писмо на зам. изпълнителен директор на ДФЗ София. Разпределящ е съдия
Владимир Първанов, за докладчик е определен съдия Владимир Първанов.
С разпореждане от 13.01.2016 г. е насрочено о.с.з. за 24.02.2017 г., когато е
даден ход на делото. С протоколно определение съдът е постановил



33

спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до
приключване на производството по адм.д. № 6784/2015 г. по описа на ВАС
- Четвърто отделение. Видно от приложената справка съдебно заседание по
делото във ВАС е насрочено за 07.06.2016 г. Наредено е справка по хода на
делото да бъде изискана от ВАС след тази дата. На 27.06.2016 г. е
извършена справка на сайта на ВАС, докладвана на съдията същия ден,
видно от която делото е насрочено в о.с.з. за 07.03.2017 г. Докладчикът е
разпоредил на 27.06.2016 г. следващата справка да се изготви след датата
на с.з.. По делото е приложен протокол за преразпределение на адм.д. №
14/2016 г.  с дата 13.02.2017 г., според който за докладчик е определена
съдия Светлана Драгоманска. Като причина за преразпределението е
посочена: заповед № РД 13-27 от 13.02.2017 г. на председателя на АС-
Сливен, вр. заповед за командироване № 223 от 09.02.2017 г. на
председателя на ВАС. Първата справка за хода на преюдициалното
производство след преразпределението е извършена на 15.03.2017 г.,
справките са ежемесечни или периодични, с приложени протоколи от о.с.з.
Приложено е решение от 17.07.2017 г. по адм.д. № 6784/2015 г.,
докладвано на съдията и приложено по делото на 31.08.2017 г. Следващата
справка от сайта на ВАС е от 03.10.2017 г., от която е видно, че решението
е обжалвано пред петчленен състав. С писма от 05.10.2017 г. и 16.01.2018
г. е изискана справка от ВАС за хода на делото. Видно от писмото от
01.02.2018 г. решението е в процес на касационна проверка по адм.д. №
10655/2017 г. по описа на ВАС, петчленен състав. Извършвани са
периодични справки на сайта на ВАС, докладвани на съдията. Изисквана е
нова справка с писмо от 03.09.2018 г. Видно от писмо от 17.09.2018 г.
петчленен състав на ВАС е отменил решението и е върнал делото за ново
разглеждане от друг тричленен състав под № 1638/2018 г., насрочено за
13.11.2018 г. Следват периодични справки на сайта на ВАС, първата на
22.11.2018 г., последната на 05.04.2019 г., докладвани на съдията. Адм.д.
№ 1638/2018 г. е насрочено в о.с.з. за 08.10.2019 г.
       Адм.д. № 68/2016 г. е образувано и разпределено автоматично на
29.02.2016 г. по постъпила на същата дата с писмо от административния
орган жалба, ведно с административната преписка, срещу заповед на
началника на РДНСК Югоизточен район, с която се отхвърля жалба срещу
разрешение за строеж на гл. архитект на община Котел за строеж „ограда”.
Разпределящ е съдия Владимир Първанов, за докладчик е определена
съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от 18.03.2016 г., след
отстраняване на нередовността на жалбата, е насрочено о.с.з. за 18.04.2016
г. За събиране на доказателства са проведени открити заседания на
18.04.2016 г., 17.06.2016 г., 13.07.2016 г., 01.09.2016 г., 19.09.2016 г. В
последното о.с.з. производството е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК, до влизане в сила на съдебен акт по адм.д. № 250/2016 г. по описа на
АС-Сливен. Наредено е делото да бъде докладвано ежемесечно от
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деловодителя за хода на преюдициалното производство. По делото са
приложени ежемесечни справки от деловодната програма САС на съда по
адм. д. № 250/2016 г., на доклад на съдия Драгоманска, последната от
22.03.2018 г., видно от която постановеното по делото решение от
18.05.2017 г. е отменено с решение от 22.02.2018 г. по адм.д. № 8670/2017
г. по описа на ВАС, Второ отделение и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав на АС-Сливен. На 06.03.2018 г. е образувано
адм.д. № 90/2018 г., на доклад на съдия Стела Динчева, след отвод -Иглика
Жекова, за което са извършвани периодични справки от деловодната
програма САС и докладвани на съдията, първата на 22.03.2018 г.,
последната от 05.04.2019 г. По делото е постановено на 27.12.2018 г.
решение и на 12.03.2019 г. е изпратено по касационна жалба на ВАС.

КОНСТАТАЦИИ:
Неприключените, образувани преди 01.01.2017 г. административни

дела, се разглеждат по реда на чл. 145 и сл. АПК и са само 4 броя, като две
са образувани през 2015 г. и 2 – през 2016 г. Производствата по всички
дела са спрени на основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК, като
по три от делата преюдициалните производства се разглеждат във ВАС, а
по едно –  в АС-Сливен. По три от делата производствата са спрени в
първото насрочено в рамките на двумесечния срок по чл. 157 АПК /изм./
о.с.з.. Само по едно от делата са проведени няколко о.с.з. до спиране на
производството.
       Спрените производства са администрирани периодично и
своевременно и към датата на проверката е установено, че пречките по
движението им не са отпаднали, за да бъдат възобновени. Точно и пълно се
изпълнява заповед на административния ръководител по отношение
администриране на спрените производства, осъществява се и контрол по
изпълнението на заповедта от страна на съдебния администратор. Съдиите
докладчици са разпореждания са определяли сроковете за проверка и
справка по движението на преюдициалните спорове и са били
своевременно уведомявани за резултата от тези справки.
        Продължителността на производствата и по четирите дела се дължи
изцяло на спирането на производството и наличието на все още
неприключените преюдициални дела.

3.2. ОБРАЗУВАНИ през 2017 г. и 2018 г. първоинстанционни
административни дела, по реда на чл. 145 и сл. АПК

        Адм.д. № 96/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
06.04.2017 г. по постъпила на 06.04.2017 г., с писмо от административния
орган, жалба от пълномощник – адвокат срещу заповед за прилагане на
ПАМ от 14.12.2016 г. на началника на сектор „Пътна полиция” – ОДМВР -
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Сливен, ведно с административно-наказателната преписка. Разпределящ е
съдия Светлана Драгоманска, за докладчик е определена съдия Детелина
Бозукова – Ганева. С разпореждане от 07.04.2017 г. жалбата е оставена без
движение, с указания до оспорващия да бъдат представени в 7-дневен
срок: документ за платена д.т., да се посочи телефон, факс или електронен
адрес, ако има такъв и препис от жалбата за другата страна. Ответникът е
задължен в 3-дневен срок да представи в цялост административната
преписка по издаване на оспорената заповед, доказателства за датата и
начина на връчване на същата на жалбоподателя, както и копия от всички
актове, цитирани в оспорената заповед. Съобщенията са изпратени на
10.04.2017 г. Указанията са изпълнени от адвоката на жалбоподателя на
13.04.2017 г. На 21.04.2017 г. са постъпили изисканите документи от
административно-наказващия орган. С разпореждане от 27.04.2017 г. съдия
Бозукова е насрочила делото за разглеждане в о.с.з. за 23.05.2017 г.,
конституирала е страните, като оспорващ и административен орган,
наредила е да се изпрати препис от жалбата на административния орган,
указала е на страните в 14-дневен срок възможността да представят писмен
отговор и да посочат доказателства, като писмените да приложат. В същия
срок е указано на страните да изчерпят всички доказателствени искания, с
предупреждение за налагане на предвидените в ГПК санкции при
несвоевременност. Ответникът е задължен в 7-дневен срок да представи
конкретни писмени доказателства. Указано е да се уведоми ОП-Сливен за
образуваното съдебно производство по реда на чл. 172, ал. 5 ЗДвП.
Призовките и съобщението до ОП-Сливен са изпратени на 27.04.2017 г. В
с.з. на 23.05.2017 г. е даден ход на делото, докладвано е, изслушан е
пълномощника на оспорващия, ответникът не е изпратил представител,
приети са представените с административната преписка доказателства и
приложените към жалбата. Ответникът отново е задължен да представи
най-късно до следващото с.з. исканите от съда писмени доказателства, с
предупреждение за налагане на санкция при неизпълнение. Делото е
отложено за 20.06.2017 г. Съобщението до ответника е изпратено на
25.05.2017 г. Изисканите документи са постъпили на 01.06.2017 г. В с.з. на
20.06.2017 г. е даден ход на делото, приети и приложени са писмените
доказателства от ответника, даден е ход по същество. Съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение № 113 от
26.06.2017 г. оспорената заповед е отменена като незаконосъобразна.
Съобщения за решението са изпратени на 26.06.2017 г., връчени са на
страните на 28.06.2017 г. и 30.06.2017 г. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила. На 19.07.2017 г. е постъпила молба за издаване на
изпълнителен лист от оспорващия. С разпореждане от 20.07.2017 г. съдия
Бозукова е разпоредила да се издаде изпълнителен лист за присъдените с
решението разноски, като върху акта да се направи надлежна бележка за
издаването му. Съобщение за разпореждането е изпратено на молителя на
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20.07.2017 г. На последната страница на решението е поставен печат за
издаден на 20.07.2017 г. изпълнителен лист за присъдените разноски,
получен на 24.07.2017 г. По разпореждане на съдия Бозукова от 19.07.2017
г. заверен препис от решението е изпратен на административния орган.
        Адм.д. № 29/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
02.02.2017 г. по постъпила на 02.02.2017 г. директно в съда жалба против
заповед от 05.12.2016 г. на кмета на община Сливен за принудително
изземване на терен. Направено е особено искане за спиране на
изпълнението на заповедта по реда на чл. 65, ал. 4 ЗОбС, вр. чл. 166  АПК.
Разпределящ е съдия Бакалов, за докладчик е определен съдия Слав
Бакалов, като изборът е извършен между всички съдии. С разпореждане от
02.02.2017 г. съдия Бакалов е разпоредил по искането за спиране на
изпълнението на заповедта да се образува частно административно дело,
което да се докладва незабавно на дежурен съдия. С разпореждане от
06.02.2017 г. доклачикът е оставил жалбата без движение и е указал на
жалбоподателя в 7-дневен срок да посочи електронен адрес, ако има такъв,
да представи удостоверение за съществуването и представителството си,
да внесе д.т. Наредил е да се изиска цялата административна преписка от
община Сливен. Съобщенията са изпратени на 07.02.2017 г. На 13.02.2017
г. е постъпила молба от община Сливен, с която изпраща
административната преписка. Молба в изпълнение на указанията от
оспорващия е постъпила на 14.02.2017 г. С разпореждане от 16.02.2017 г.
съдия Бакалов е насрочил о.с.з. за 27.03.2017 г., конституирал е страните:
оспорващ и административен орган, наредил е да се изпрати препис от
жалбата и приложените доказателства на административния орган, указал
е да се уведомят страните за възможността в 14-дневен срок да представят
писмен отговор и да посочат доказателства, като писмените да приложат.
Наредил е да се уведоми ОП-Сливен за образуваното производство.
Призовките са изпратени на 17.02.2017 г. В с.з. на 27.03.2017 г. е даден ход
на делото, докладвана е жалбата. Приети са писмените доказателства,
приложени към жалбата и към административната преписка. Назначена е
СТЕ по искане на оспорващия,  определено е вещото лице, определен е
размерът на депозита и 5 – дневен срок за внасянето му от оспорващия.
Дадена е възможност на пълномощника на ответника в 5-дневен срок да
постави допълнителни задачи на експертизата. Указано е на страните най-
късно в следващото с.з. да изчерпят доказателствените си искания. Делото
е отложено за 09.05.2017 г. На 31.03.2017 г. е постъпила молба от
ответника с въпроси към вещото лице, които съдът е допуснал с
разпореждане в з.з. на 03.04.2017 г. Заключението на в.л. е постъпило на
27.04.2017 г. В с.з. на 09.05.2017 г. е даден ход на делото, прието е
заключението на в.л., даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в законния срок. С решение № 76 от 01.06.2017 г.
съдът е отхвърлил жалбата и е осъдил оспорващия за разноски.
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Съобщенията са изпратени на 05.06.2017 г., връчени са на 07.06.2017 г. и
на 20.06.2017 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. С
разпореждане от 12.07.2017 г. съдия Бакалов е наредил да се уведоми
административния орган за влязлото в сила решение, на основание чл.132
от ПАРОАВАС, като се изпрати заверен препис от акта, изпълнено същия
ден, връчено  на 13.07.2017 г. На 18.07.2017 г. е постъпила молба от
община Сливен за издаване на ИЛ за присъдените по делото разноски. На
19.07.2017 г. съдия Бакалов е разпоредил издавеното на ИЛ, за което върху
акта да се направи надлежна бележка. На последна страница на решението
е положен печат за издаден на 19.07.2017 г. в полза на община Сливен. ИЛ
е получен на 20.07.2017 г.
        Адм.д. № 397/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
29.11.2017 г. по постъпила на същата дата с писмо от административния
орган жалба срещу експертно решение от 05.10.2017 г. на НЕЛК, ведно с
наличната част от административната преписка. Разпределението е
извършено от съдия Светлана Драгоманска, за докладчик е определена
съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от 30.11.2017 г. съдията е
оставил жалбата без движение, като е указано на жалбоподателя да
представи документ за платена д.т. в 7 – дневен срок. Указанията са
изпълнени с молба от 05.12.2017 г. На 06.12.2017 г. е постъпила молба от
административния орган, с приложено медицинското експертно досие на
оспорващия. С разпореждане от 06.12.2017 г. съдия Драгоманска е
насрочила о.с.з. за 18.01.2018 г., конституирала е страните, като оспорващ,
административен орган и заинтересована страна. Наредила е да се изпрати
препис от жалбата на административния орган и заинтересованата страна,
указала е на страните в 14-дневен срок възможността да представят писмен
отговор и да посочат доказателства, като писмените да приложат. В същия
срок е указано на страните да изчерпят всички доказателствени искания,
като са предупредени, че при несвоевременност ще бъде наложена санкция
по реда на чл. 89  ГПК. С оглед разпоредбата на чл. 170, ал. 1 ГПК, е
указано на административния орган, че следва да установи съществуването
на фактическите основания, посочени в акта и изпълнението на законовите
изисквания при издаването му. Страните са предупредени, че при
неизпълнение на указанията относно събиране на доказателствата, съдът
ще реши делото съобразно ангажираните до момента и с оглед тежестта на
доказване, разпределена съгласно АПК. Указано е да се уведоми ОП-
Сливен за образуваното съдебно производство. Призовките са изпратени
на 07.12.2017 г. Уведомителното писмо до ОП-Сливен е изпратено на
06.12.2017 г. В о.с.з. на 18.01.2018 г. е даден ход и е докладвано делото.
Приети са писмените доказателства и медицинското досие на
жалбоподателя. По искане на оспорващия е допусната съдебно-
медицинска експертиза, която да се извърши от лекари специалисти по
вътрешни и белодробни болести и да отговори на въпроса на
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жалбоподателя и на поставените от съда. Определен е размера на депозита,
вносим от оспорващия в 7-дневен срок. Наредено е да се изиска от
управителя на заинтересованата страна да посочи вещи лица от
притежаваните специалности, като се изпратят поставените въпроси на
експертизата. Делото е отложено за събиране на доказателства за
21.02.2018 г. На 29.01.2018 г. е постъпило писмо от изпълнителния
директор на болницата, в което посочва лекар – специалист, който да
отговори на въпросите на експертизата. С ръкописно определение върху
писмото от 30.01.2018 г. съдът е назначил посоченото вещото лице, на
което е връчена призовка на 05.02.2018 г., на място в съда. Експертизата е
постъпила на 12.02.2018 г. В с.з. на 21.02.2018 г. е даден ход на делото,
заключението на вещото лице е прието като доказателство, даден е ход на
устните състезания. С решение № 43 от 06.03.2018 г. съдът е отменил
оспореното решение и е върнал преписката на НЕЛК за произнасяне
съобразно указанията, дадени в мотивите на съдебния акт. Съобщенията са
изпратени на 07.03.2018 г. Връчени са на 09.03.2018 г. и на 12.03.2018 г. На
23.03.2018 г. е постъпила касационна жалба от НЕЛК. С разпореждане от
27.03.2018 г. съдия Драгоманска е наредила изпращане на препис от
касационната жалба на страните за възражения и писмени доказателства в
14 – дневен срок, като след изтичането му делото да се изпрати по
компетентност на ВАС. Съобщенията са изпратени на 27.03.2018 г. На
03.04.2018 г. е постъпило възражение от оспорващия, препис от който е
разпоредено на 10.04.2018 г. да се връчи на страните. На 13.04.2018 г.
делото е изпратено на ВАС С решение от 07.11.2018 г. по адм.д. №
5201/2018 г., ВАС, Шесто отделение, е оставил в сила обжалваното
решение. Върху решението на АС-Сливен е поставен печат за влизането
му в сила на 07.11.2018 г.  На 12.11.2018 г., на основание чл.115, ал.1 ПАС,
е изпратен заверен препис от решението на административния орган. На
същата дата е изпратена на НЕЛК за произнасяне административната
преписка.
        Адм.д. № 36/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
07.02.2017 г. по постъпило на 07.02.2017 г. адм.д. № 961/2017 г. по описа
на АССГ, Второ отделение, 41 състав, по подсъдност. Образувано е по
жалба срещу експертно решение от 06.12.2016 г. на НЕЛК. За докладчик е
определена съдия Стела Динчева, разпределящ е съдия Слав Бакалов.  С
разпореждане на съдията докладчик от 10.02.2017 г. жалбата е оставена без
движение, като е указано на оспорващия в 7-дневен срок да представи
документ за платена д.т. Съобщението е изпратено на 13.02.2017 г. и в него
е посочена банковата сметка на съда. Указанието е изпълнено на
22.02.2017 г. На 17.02.2017 г. е постъпило в оригинал медицинското
експертно досие на оспорващия, представено от НЕЛК. С разпореждане от
23.02.2017 г. съдът е насрочил о.с.з. за 29.03.2017 г., конституирал е
страните, като оспорващ, административен орган и 3 заинтересовани
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страни – ЮЛ. Наредил е да се изпрати препис от жалбата на
административния орган и заинтересованите лица, указал е на страните в
14 – дневен срок възможността да представят писмен отговор и да посочат
доказателства, като писмените да приложат. В същия срок е указано на
страните да изчерпят всички доказателствени искания, като са
предупредени, че за несвоевременно направени такива ще бъде наложена
санкция по реда на чл. 89 ГПК. С оглед разпоредбата на чл. 170, ал. 1 ГПК
е указана на административния орган доказателствената тежест. Страните
са предупредени, че при неизпълнение на указанията относно събиране на
доказателствата, съдът ще реши делото съобразно ангажираните до
момента и с оглед разпределената тежест на доказване. Указано е да се
уведоми ОП-Сливен за образуваното съдебно производство. Призовките и
уведомителното писмо са изпратени на 24.02.2017 г. На 10.03.2017 г. е
постъпила молба от оспорващия, с която представя допълнителни
епикризи. С определение от 15.03.2017 г. съдът е назначил по искане на
оспорващия, направено в жалбата, тройна съдебно-медицинска експертиза,
като е формулирал и въпроси, поставени от съда. Наредено е да се изпрати
писмо до управителя на УМБАЛ „Д-р Иван Селимински”, Сливен, който
да посочи в 5-дневен срок трима специалисти от лечебното заведение,
съгласни да изготвят експертизата. Определен е депозит по 200 лева на
експерт, вносим от НЕЛК. Съобщенията до оспорващия, ответника и
болницата са изпратени на 15.03.2017 г. На 21.03.2017 г. е постъпило
писмо от изпълнителния директор на болницата, в което са посочени
лекарите – специалисти. С определение от 22.03.2017 г. съдия Динчева е
назначила посочените вещи лица, които да се призоват след внасяне на
депозита. В о.с.з. за 29.03.2017 г. е заличена една от  заинтересованите
страни. Вписала е ТП на НОИ Сливен като заинтересована страна. Даден е
ход и е докладвано делото. Приети са писмените доказателства,
докладвано е писмо от НЕЛК от 28.03.2017 г. с приложен документ за
внесен депозит за вещите лица  и за изготвяне на експертизата делото е
отложено за 11.05.2017 г. Заключението е постъпило на 03.05.2017 г.  В с.з.
на 11.05.2017 г. е даден ход на делото, приети са заключението, писмени
доказателства, представени с молба на оспорващия от 21.04.2017 г. и в с.з.,
даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законния срок. С решение № 78 от 09.06.2017 г. съдия Динчева е
отхвърлила жалбата като неоснователна. Съобщенията до страните са
изпратени на 09.06.2017 г.  На 03.07.2017 г. е постъпила молба от
ответника по чл. 248, ал. 1 ГПК за допълване на решението в частта на
разноските. С разпореждане от 05.07.2017 г. съдията е разпоредил препис
от молбата да се изпрати на оспорващия за възражение в едноседмичен
срок. Възражение е постъпило на 21.07.2017 г. С определение  от
01.08.2017 г. съдия Динчева е оставила без уважение искането като
неоснователно. Съобщения до страните са изпратени същия ден. На
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01.09.2017 г., на основание чл. 115, ал. 1 ПАС, заверен препис от
решението и определението са изпратени на административния орган. На
12.09.2017 г. е постъпила молба от НЕЛК за издаване на ИЛ за
присъдените по делото разноски. С разпореждане от 18.09.2017 г. съдия
Динчева е наредила издавеното на ИЛ, за което върху акта да се направи
надлежна бележка. Върху последната страница на решението е извършено
отбелязване с печат за издаден ИЛ на 18.09.2017 г. в полза на НЕЛК.

Адм.д. № 159/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
09.06.2017 г. по постъпила на същата дата с писмо жалба против заповед
от 17.05.2017 г. на кмета на община Сливен за премахване на незаконен
строеж, ведно с административната преписка. Разпределящ е съдия
Бакалов, за докладчик е определена съдия Галя Иванова, като изборът е
извършен между шестимата съдии. С разпореждане от 13.06.2017 г. на
съдията докладчик  жалбата е оставена без движение, като е указано на
оспорващия в 7-дневен да внесе д.т. и да представи 2 броя преписи от
жалбата и приложенията. Съобщението е изпратено на 13.06.2017 г., като в
него е посочена и банковата сметка на съда. Указанието е изпълнено на
21.06.2017 г. С разпореждане от 26.06.2017 г. съдия Иванова е насрочила
о.с.з. за 17.08.2017 г., конституирала е страните, като оспорващ,
административен орган и заинтересовано лице. Разпределена е
доказателствената тежест между страните, на които е указано в срок до
приключване на първото по делото с.з. да изчерпят доказателствените си
искания, с предупреждение за налагане на санкции при несвоевремнност.
Указана е на страните възможността в 14-дневен срок да представят
писмен отговор и да посочат доказателства, като писмените да приложат.
ОП-Сливен е уведомена за образуваното съдебно производство.
Призовките до страните са изпратени на 26.06.2017 г. В о.с.з. на 17.08.2017
г. е даден ход на делото и е докладвано. Докладвани са молба от 07.07.2017
г. за конституиране на заинтересовано лице, представената на 14.07.2017 г.
в цялост административна преписка по издаване на оспорената заповед,
постъпилия на 14.07.2017 г. отговор на жалба от заинтересованото лице.
Приети са писмените доказателства, представени от административния
орган и заинтересованата страна. Конституирана е нова заинтересована
страна, на която съдът е дал възможност най – късно в следващото с.з. да
вземе становище по жалбата и да ангажира доказателства. Допуснати са по
двама свидетели на страните. Назначена е СТЕ, на която са поставени
въпроси от съда и формулирани в жалбата и в отговора на жалбата,
подаден от заинтересованото лице. Определено е възнаграждението на
вещите лица, което страните са задължени да внесат в 3 – дневен срок.
Дадена е възможност на страните в 3 – дневен срок да формулират
допълнителни въпроси към експертизата. Указана е доказателствената
тежест на оспорващата. Делото е отложено за 19.10.2017 г. С определение
от 22.08.2017 г. е назначено вещото лице, което е задължено да отговори и
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на въпроса, формулиран в постъпилата на 21.08.2017 г. молба от кмета на
община Сливен. Определен е срока за представяне на заключението.
Оспорващата страна е задължена повторно да внесе определения депозит
за в.л., като е предупредена за налагане на глоба при неизпълнение. На
22.08.2017 г. е постъпила молба от адвоката на оспорващата, с която
заявява, че не поддържа искането за назначаване на експертиза. С
определение в з.з. от 22.08.2017 г. съдът е изменил протоколното си
определение и е освободил вещото лице от задължението да отговори на
въпросите на оспорващата. Задължила е останалите страни да довнесат
депозит в 3 – дневен срок, като са предупредени за налагане на санкции
при неизпълнение. Заключението е депозирано на 10.10.2017 г. В о.с.з. на
19.10.2017 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, прието е
заключението, приети са писмените документи към отговора на жалбата от
новоконституираната страна. Даден е ход на устните състезания. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение № 186 от
15.11.2017 г. съдът е отхвърлил жалбата. Съобщенията за решението са
изпратени на 16.11.2017 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. По
постъпилите на 08.01.2018 г. и 09.01.2018 г. молби за издаване на ИЛ съдът
се е произнесъл с две разпореждания на 09.01.2018 г. и на 10.01.2018 г. да
се издаде ИЛ, след внасяне на държавна такса. Указано е върху акта да се
направи надлежна бележка за издаването. Върху последната страница на
решението са поставени два печата за издадени ИЛ на 09.01.2018 г. и на
10.01.2018 г. в полза на Община Сливен и заинтересованата страна, които
са получени. Заверен препис от влязлото в сила решение е изпратено на
административния орган на 20.12.2017 г., на основание чл.115, ал.1 от
ПАС.

Адм.д. № 202/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
05.07.2017 г. по постъпила на 05.07.2017 г. с писмо от административния
орган жалба против писмена покана от 22.06.2017 г. на директора на РЗОК
– Сливен. Разпределението е извършено от съдия Бакалов и за докладчик е
определена съдия Иглика Жекова. С разпореждане от 17.07.2017 г. на
съдията докладчик жалбата е оставена без движение, като е указано на
оспорващия в 7-дневен срок да представи удостоверение за
правоорганизационната си форма и неговото представителство, документ
за платена д.т., препис от жалбата за другата страна и заверени копия от
писмени документи. Съобщения до оспорващия и за сведение на РЗОК –
Сливен са изпратени на 17.07.2017 г. Указанията са изпълнени на
28.07.2017 г. С разпореждане от 31.07.2017 г. съдията докладчик е
насрочила о.с.з. за 29.08.2017 г., конституирала е страните, като оспорващ
и административен орган. Указала е на страните в 14-дневен срок
възможността да представят писмен отговор и да посочат доказателства,
като писмените да приложат. Указано е на страните, че следва да
ангажират доказателства при разпределение на доказателствената тежест
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съобразно чл. 170 АПК. Указано е да се уведоми Окръжна прокуратура
Сливен за образуваното съдебно производство. Призовките до страните и
уведомителното писмо до ОП-Сливен са изпратени на 31.07.2017 г.  В
о.с.з. на 29.08.2018 г. е даден ход и е докладвано делото, приети са
писмените доказателства, по искане в жалбата на оспорващия е допусната
съдебно-икономическа експертиза, като на страните е дадена възможност в
3-дневен срок да поставят въпроси на експертизата. Наредено е да се
издаде съдебно удостоверение на оспорващата страна, по силата на което
да се снабди с друго от НЗОК – София. Указано е на административния
орган в 7-дневен срок да представи заверени копия на писмени документи.
Делото е отложено за 28.09.2017 г. Въпроси към вещото лице от
административния орган са постъпили на 15.09.2017 г. С определение от
18.09.2017 г. е назначена ССчЕ, като е посочено вещото лице, което да
отговори на въпросите, формулирани от страните и служебно от съда.
Определен е депозит, вносим в 3-дневен срок. Указано е заключението да
се изготви в 10-дневен срок от уведомяване на вещото лице. На 27.09.2017
г. е постъпила молба от вещото лице за определяне на по-късна дата за
изготвяне на заключението. В с.з. на 28.09.2017 г. е даден ход на делото,
приети са писмените доказателства от административния орган, изискани в
предходната с.з., постъпили на 25.09.2017 г. Същият е задължен, по искане
на адвоката на оспорващия, да представи писмени документи. Допуснат е
нов въпрос към експертизата, поставен от адвоката на оспорващия. Делото
е отложено за 25.10.2017 г. На 02.10.2017 г. и 06.10.2017 г. са постъпили
изисканите от административния орган писмени документи. Заключението
на вещото лице е депозирано на 17.10.2017 г. В с.з. на 25.10.2017 г. е даден
ход на делото, приети са писмените доказателства, представени от АО,
прието е заключението на в.л., прието е представено в с.з. от оспорващия
писмено доказателство, отхвърлено е искането от оспорващата страна за
извършване на допълнителна експертиза, даден е ход по същество. С
решение № 198 от 20.11.2017 г. съдия Жекова е отхвърлила жалбата като
неоснователна и е осъдила оспорващия да заплати разноски. Върху
решението е поставен печат за влизането му в сила на 21.01.2019 г.
Съобщенията са изпратени на 20.11.2017 г. Връчени са на 22.11.2017 г. и
на 23.11.2017 г. На 05.12.2017 г. е постъпила касационна жалба. С
разпореждане от 06.12.2017 г. съдия Жекова е оставила жалбата без
движение, като е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок да внесе д.т.
Наредено е изпращане на препис от касационната жалба на
административния орган за писмен отговор в 14-дневен срок.
Нередовността е отстранена на 19.12.2017 г. Отговор на жалбата е
постъпил на 22.12.2017 г. С разпореждане на 08.01.2018 г. е наредено
делото да се изпрати на ВАС и на същата дата е изпратено. С решение от
21.01.2019 г. по адм. д. № 705/2018 г. по описа на ВАС, Шесто отделение, е
оставено в сила обжалваното решение. Делото е върнато в АС-Сливен на
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23.01.2019 г. На 29.01.2019 г. е постановено разпореждане на съдията да се
изпрати заверен препис от решението на административния орган,
изпълнено на следващия ден.

Адм.д. № 379/2018 г. е образувано от съдия Драгоманска на
27.12.2018 г. по постъпила на същата дата директно в съда жалба от ЮЛ
срещу уведомително писмо за отхвърляне на плащания от
зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ за кампания 2016 г.
Разпределено е на същата дата автоматично между всички съдии при 100%
участие за всеки. За докладчик е определена съдия Стела Динчева.
Разпределението е извършено от съдия Светлана Драгоманска. С
разпореждане от 03.01.2019 г. жалбата е оставена без движение и са дадени
указания за отстраняване на нередовностите. Зам. изпълнителният
директор на ДФЗ е задължен в 7-дневен срок да представи
административната преписка по издаване на уведомителното писмо.
Съобщенията за разпореждането са изпратени на 04.01.2019 г. и са връчени
на страните съответно на 09 и 18.01.2019 г. С молби от 14.01.2019 г. и
21.01.2019 г. нередовностите в жалбата са отстранени. С молба от
14.01.2019 г. ответникът е поискал да му бъде изпратено сканирано копие
от жалбата по делото на електронната му поща. С разпореждане от
22.01.2019 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. за 28.02.2019 г.,
конституирал е страните като оспорващ и административен орган, наредил
е изпращане на препис от жалбата на ответника и на ОП-Сливен и е дал
възможност на страните за отговор в 14-дневен срок. На 23.01.2019 г. в
АС-Сливен е постъпила изисканата административна преписка. В о.с.з. на
28.02.2019 г. е даден ход на делото, докладвано е, изслушани са явилите се
страни, приети са писмените доказателства, допуснати са до разпит
свидетели и следващото с.з. е насрочено за 18.04.2019 г. На 12.03.2019 г.
делото е преразпределено на съдия Слав Бакалов чрез системата за
случайно разпределение на делата между всички съдии, автоматично, с
оглед заповед от 11.03.2019 г. за командироването на съдия Динчева във
ВАС.

Адм.д. № 201/2018 г. е образувано, след като с решение № 8022 от
14.06.2018 г. по адм.д. № 7429/2017 г., ВАС, Шесто отделение, е отменил
постановеното на 25.04.2017 г. решение по адм.д. № 246/2016 г. на АС-
Сливен с докладчик съдия Бозукова и е върнал делото за ново разглеждане
от друг състав на съда. Делото е постъпило в АС-Сливен на 18.06.2018 г. и
е било предоставено на всички съдии за запознаване, след което е поставен
втори вх.номер на регистратурата от 19.06.2018 г. На 19.06.2018 г. е
образувано и разпределено адм.д. № 201/2018 г. от председателя на съда
автоматично между всички съдии при изключване на съдия Бозукова. За
докладчик е определен съдия Слав Бакалов. Производството е било
образувано по жалба на АПМП срещу писмена покана от 17.08.2016 г. на
директора на РЗОК-Сливен. С разпореждане от 21.06.2018 г. съдията
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докладчик е насрочил о.с.з. за 10.09.2018 г., конституирал е страните и е
наредил уведомяване на ОП-Сливен. В с.з. на горепосочената дата е даден
ход на делото, докладвано е, изслушани са страните, приети са
представени в с.з. доказателства. На ответника е указано да представи
доказателства, съобразно мотивите от решението на ВАС и вещите лица са
призовани за повторно изслушване в следващото с.з., насрочено за
22.10.2018 г. В това с.з. съдът е дал ход на делото, изслушани са явилите се
вещи лица, приети са писмени доказателства, представени с писмо от
10.09.2018 г., по искане на жалбоподателя е назначена ССЕ и делото е
отложено за 03.12.2018 год. С разпореждане в з.с.з. на 07.11.2018 г. е
определено вещото лице по ССЕ, което си е направило отвод с молба от
09.11.2018 г. Същото е заменено с определение от 12.11.2018 г. с друго
вещо лице, което е освободено по негова молба и с определение от
19.11.2018 г.  е заменено с трето. Последното вещо лице със заявление от
26.11.2018 г. е поискало определяне на друга дата на с.з. поради
невъзможност да изготви заключението в срок. В с.з. на 03.12.2018 г. съдът
е дал ход на делото, докладвал е заявлението на вещото лице, страните не
са възразили и делото е насрочено за изслушване на допуснатата ССЕ за
14.01.2019 г. Заключението по експертизата е депозирано в съда на
04.01.2019 г. В с.з. на 14.01.2019 год. е даден ход на делото, прието е
заключението, оставени са без уважение искания на жалбоподателя за
назначаване на допълнителна експертиза и събиране на писмени
доказателства. Ответникът е задължен до следващото заседание да
представи сключеното между него и оспорващия допълнително
споразумение. На страните е указано най-късно до следващото с.з. да
изчерпят доказателствените си искания. Делото е отложено за 11.02.2019
г., когато е обявено за решаване. С решение № 30 от 08.03.2019 г. съдът е
отхвърлил жалбата като неоснователна. Съобщенията до страните са
изпратени на 11.03.2019 г.и са връчени на 12 и 13.03.2019 г. На 29.03.2019
г. е постъпила касационна жалба от АПМП. С разпореждане от 01.04.2019
г. е наредено извършване на размяна на книжата. Съобщението е връчено
на ответника на 03.04.2019 г. и тече 14-дневен срок за отговор.

Адм.д. № 123/2018 г. е образувано и разпределено от председателя
на съда на 02.04.2018 г. по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ
срещу община Сливен с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ.
Разпределено е на същата дата автоматично между всички съдии при 100%
участие за всеки. За докладчик е определена съдия Светлана Драгоманска.
С разпореждане от 10.04.2018 г. съдията е приел, че делото му е подсъдно.
исковата молба  е редовна и предявените искове допустими, насрочил е
делото в о.с.з. на 14.05.2018 г., конституирал е страните в производството,
включително ОП-Сливен. Определил е 14-дневен срок за писмен отговор.
Указал е на страните, че следва да изчерпят доказателствените си искания
най-късно до първото о.с.з. Изискал е от РС-Сливен за прилагане по делото
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АНД № 517/2017 г. В с.з. на 14.05.2018 г. е даден ход на делото, изслушани
са страните, приети са писмените доказателства и делото е обявено за
решаване. С решение № 105 от 31.05.2018 г. съдът е уважил изцяло
предявения иск. Съобщенията са изпратени на 31.05.2018 г. и са връчени
на страните съответно на 01 и 04.06.2018 г. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила на 19.06.2018 г. С ненаименован акт от 22.06.2018 г., на
основание чл.115 ПАС, е разпоредено препис от влезлия в сила съдебен
акт да се изпрати на административния орган.

Адм.д. № 287/2018 г. е образувано от председателя на съда на
03.10.2018 г. по постъпило на същата дата по подсъдност адм.д. №
2774/2018 г. по описа на АС-Бургас, което е било образувано на 26.09.2018
г. по жалба от ЮЛ срещу ревизионен акт на ТД на НАП-Бургас, потвърден
с решение от 21.08.2018 г. на ДД „ОДОП”-Бургас. АС-Бургас се е позовал
на разпоредбата на чл. 156, ал. 1 ДОПК, изменена ДВ бр.77/2018 г., в сила
от 18.09.2018 г. Адм.д. № 287/2018 г. е разпределено на 03.10.2018 г. от
председателя на съда автоматично между всички съдии при 100% участие
за всеки. За докладчик е определена съдия Галя Иванова. С разпореждане
от 05.10.2018 г. жалбата е оставена без движение и са дадени указания за
отстраняване на нередовности. С молба от 22.10.2018 г. указанията са
изпълнени и с разпореждане от 24.10.2018 г. делото е насрочено за
разглеждане в о.с.з. на 13.12.2018 г., конституирани са страните,
разпределена е доказателствената тежест, указана е възможността за
писмен отговор, като е даден срок до о.с.з., за когато страните са
предупредени да изчерпят всички доказателствени искания. ОП-Сливен е
уведомена за образуваното производство. В с.з. на 13.12.2018 г. е даден ход
на делото, докладвано е, изслушани са явилите се страни, приети са
писмените доказателства и ответникът е задължен в 7-дневен срок да
представи конкретно посочено доказателство, включително на електронен
носител, като е предупреден, че при неизпълнение в срок ще му бъде
наложена санкция. На жалбоподателя е указано, че в негова
доказателствена тежест е да установи определени факти. Назначена е СИЕ,
на която са формулирани задачите и е определено възнаграждението на
вещото лице. Страните са задължени в срок да внесат определения депозит
и им е дадена възможност в 5-дневен срок да формулират допълнителни
въпроси. Съдът е обявил, че ще определи вещото лице след внасяне на
депозита. Следващото с.з. е насрочено за 24.01.2019 г., когато е даден ход
на делото, докладвани са постъпилите молби от страните, с които са
представени доказателства и са формулирани допълнителни въпроси към
допуснатата СИЕ. Докладвана е молба от вещото лице да бъде удължен
срока за изготвяне на заключението. Приети са представените с молбите
доказателства и е дадена възможност на вещото лице да представи
заключението си една седмица преди следващото съдебно заседание.
Делото е отложено за 07.03.2019 г., когато му е даден ход. Констатирано е,
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че заключението не е изготвено и вещото лице е задължено да изготви
заключението си в законоустановения срок, като е предупредено, че при
неизпълнение ще му бъде наложена глоба. Следващото с.з. е насрочено за
12.04.2019 г. Заключението по СИЕ е депозирано на 04.04.2019 г.

Адм.д. № 375/2018 г. е образувано от съдия Драгоманска на
27.12.2018 г. по постъпило на същата дата по подсъдност адм.д. №
2728/2018 г. по описа на АС-Бургас, което е било образувано на 19.09.2018
г. по жалба от ЮЛ срещу ревизионен акт на ТД на НАП-Бургас, частично
потвърден с решение от 07.09.2018 г. на ДД „ОДОП”-Бургас. АС-Бургас се
е позовал на разпоредбата на чл. 156, ал. 1 ДОПК, изменена ДВ бр.77/2018
г., в сила от 18.09.2018 г. Адм.д. № 375/2018 г. е разпределено на
27.12.2018 г. от съдия Драгоманска измежду всички съдии при 100%
участие за всеки. За докладчик е определен съдия Детелина Бозукова-
Ганева. С разпореждане от 03.01.2019 г. делото е насрочено за разглеждане
в о.с.з. на 12.02.2019 г., конституирани са страните, формално е
разпределена доказателствената тежест. Указана е възможността за писмен
отговор в 14-дневен срок от уведомяването, като страните са предупредени
да изчерпят всички доказателствени искания най-късно до насроченото
първо с.з. На ответника е изпратен препис от жалбата. ОП-Сливен е
уведомена за образуваното производство. В с.з. на 12.02.2019 г. е даден ход
на делото, докладвано е, изслушани са явилите се страни, приети са
писмените доказателства, указана е конкретно доказателствената тежест на
страните, назначена е ССЕ. Следващото с.з. е насрочено за 26.03.2019 г.,
когато е даден ход на делото. Докладвани са постъпили от страните
становища и доказателства. Страните отново са изслушани. Приети са
писмени доказателства. Уважено е искане на ответника, като трето
неучастващо в процеса лице е задължено да представи оригинали от
посочени документи на оптичен носител и под формата на снимки.
Третото лице е предупредено за санкцията при неизпълнение. Делото е
отложено за 23.04.2019 г.
          Адм.д. № 260/2018 г. е образувано и разпределено автоматично на
03.09.2018 г. по постъпила директно в съда на 03.09.2018 г. жалба срещу
заповед на началника на затвора – Сливен от 16.08.2018 г., изпратена по
пощата, с правно основание чл. 64, ал. 4 от ЗИНЗС. За докладчик е
определена съдия Иглика Жекова, разпределящ е съдия Драгоманска.
Оспорващата е поискала да бъде освободена от заплащане на д.т. С
разпореждане от 03.09.2018 г. на съдията докладчик жалбата е оставена без
движение с указания до жалбоподателката в 7-дневен срок да заплати д.т.
от 10 лева или предвид на искането й за освобождаване от д.т. да
представи документи. Наредено е копие от жалбата да се изпрати на
началника на затвора в Сливен, от когото е изискано да представи цялата
административна преписка в 7-дневен срок, както и писмена справка
относно трудовата заетост и доходите на жалбоподателката. Съобщенията
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са изпратени на 04.09.2018 г. На 13.09.2018 г. е постъпило писмо от
началника на Затвора, с което уведомява, че административната преписка е
изпратена на 31.08.2018 г. и предоставя данни относно трудовата заетост и
доходите на жалбоподателката. С ново разпореждане от 14.09.2018 г. е
указано повторно на началника на затвора да представи заверени копия от
цялата преписка в 7-дневен срок, като е предупреден за налагане на
санкция при неизпълнение. На 14.09.2018 г. е постъпила молба от
жалбоподателката с искане да й бъде назначен процесуален представител и
представя документи във връзка с искането й за освобождаване от д.т. На
17.09.2018 г. съдията е разпоредил изпращане на преписи от молбата и
декларацията на АО за становище. На 21.09.2018 г. е постъпила оспорената
заповед и преписката по издаването й. С определение от 25.09.2018 г.
съдия Жекова е освободила жалбоподателката от заплащане на д.т. С
разпореждане от 25.09.2018 г. съдия Жекова е наредила да се уведоми
жалбоподателката, че съдът е констатирал единствена нередовност на
жалбата и няма други, които да бъдат отстранявани от особения
представител, в каквато насока е било искането. С определение от
25.09.2018 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 23.10.2018 г.,
конституирал е страните като оспорващ и административен орган.
Наредено е да се изпрати препис от жалбата на АО. Наредено е да се
уведомят страните най-късно до датата на насроченото с.з. да представят
писмен отговор и да посочат доказателства, като писмените да приложат.
Указано е на страните да ангажират доказателства при разпределение на
доказателствената тежест съобразно нормата на чл.170 АПК. Указано е да
се уведоми Окръжна прокуратура-Сливен за образуваното съдебно
производство. Призовките до страните и съобщението до ОП-Сливен са
изпратени на 26.09.2018 г. На 17.10.2018 г. е постъпила молба от
жалбоподателката с повторно искане да й бъде назначен особен
представител. С определение от 18.10.2018 г. съдия Жекова е допуснала
поисканата правна помощ и е наредила препис от определението да се
изпрати незабавно на председателя на АК-Сливен и на жалбоподателката
за сведение. Искането за определяне на адвокат е изпратено на 19.10.2018
г. На 22.10.2018 г. е постъпил писмен отговор по жалбата от АО.
Уведомителното писмо от АК – Сливен е постъпило на 22.10.2018 г. С
определение от 23.10.2018 г. съдия Жекова е назначила посочения адвокат
за особен представител, който е уведомен на 23.10.2018 г. В с.з. на
23.10.2018 г. не е даден ход на делото, като е уважено искането на
оспорващата и на особения й представител, да им се предостави
възможност за запознаване с материалите по делото. Делото е отложено за
20.11.2018 г., когато е даден ход, докладвана е жалбата, приети са
писмените доказателства. Съдът е изискал по искане на оспорващата
писмени документи от трети лица. Допуснати са свидетели на
оспорващата, която е задължена в 7-дневен срок да ги посочи поименно.
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Допусната е съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на
конкретно поставени от страните и служебно от съда въпроси. Дадена е
възможност на АО в 5-дневен срок да посочи въпроси на експертизата.
Указано е на АО да представи писмени документи. Делото е отложено за
15.01.2019 г. На 21.11.2018 г. е изискано с писма от третите лица да
представят посочените писмени документи. На 30.11.2018 г. са постъпили
две молби от оспорващата с въпроси към експертизата и с поименно
посочени двама свидетели. На 03.12.2018 г. съдията е разпоредил да се
призоват свидетелите за насроченото с.з. С определение от 03.12.2018 г.
съдия Жекова е назначила единична СМЕ. Определен е депозитът, вносим
от ОА в 7-дневен срок. Указано е на вещото лице да изготви в 14-дневен
срок заключението, като в.л. е уведомено на 10.12.2018 г. На 11.12.2018 г. е
постъпила молба от вещото лице да бъде освободено поради отсъствието й
от града за един месец, считано от 20.12.2018 г. С определение от
12.12.2018 г. съдия Жекова е допуснала замяна на вещото лице с друго.
Указала е заключението да се изготви в 10-дневен срок от уведомяване на
вещото лице. На 13.12.2018 г. вещото лице е подало молба да се изискат
медицински документи от затвора и на същата дата съдията е разпоредил
ОА да представи цялата налична медицинска документация на
оспорващата. Документите са изискани същия ден. Вещото лице е
депозирало заключението на 09.01.2019 г. В с.з. на 15.01.2019 г. е даден
ход на делото, приети са писмените доказателства от третите лица, които
съдът е наредил да се предоставят на оспорващата, разпитани са двама
свидетели, уважено е искане на оспорващата за отлагане на изслушването
на вещото лице, за да има възможност да се запознае със заключението.
Наредено е да се предостави на оспорващата копие от експертизата.
Делото е отложено за 12.02.2019 г., когато е даден ход на делото,
разпитано е вещото лице, прието е заключението. Допуснат е до разпит
още един свидетел на оспорващата, АО е задължен в 7-дневен срок да
представи медицински документ. По искането на оспорващата за
назначаване на допълнителна експертиза, съдът е постановил, че ще се
произнесе след представяне на изисканата медицинска документация.
Приети са писмени доказателства, представени в с.з. от оспорващата.
Делото е отложено за 16.04.2019 г. На 18.02.2019 г. е постъпила молба от
началника на затвора с приложени изисканите писмени документи -
здравния картон на оспорващата. На 25.02.2019 г. е постъпило копие от
писмо от началника на затвора – Сливен до Затвора – София, с което
изпраща призовката и протокола от с.з. за връчване на оспорващата, която
е изпратена за лечение на 18.02.2019 г. в специализираната болница в
София.
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       Първоинстанционни административни дела, разгледани от троен
състав,  по реда на чл.  185  и сл.  АПК /чл. 191, ал. 2 АПК – предишна
редакция – ДВ, бр. 30/2006 г./

Адм.д. № 346/2017 г. е образувано и разпределено на 24.10.2017 г. по
постъпил чрез Общински съвет Нова Загора на 19.10.2017 г. протест на
Окръжна прокуратура - Сливен срещу разпоредба от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Нова Загора, ведно с административната преписка по приемането
й. За докладчик е определена, автоматично между всички съдии.
Разпределящ е съдия Бакалов. С разпореждане от 24.10.2017 г. е насрочено
о.с.з. на 13.12.2017 г., конституирани са страните, като оспорващ и
административен орган. Указано е изпращане на административния орган
на препис от протеста. Наредено е да се съобщи оспорването чрез
обявление в ДВ, като е посочено съдържанието му. Указано е изпращане
на препис от обявлението за публикуване на интернет страницата на ВАС,
както и да се постави на определеното за това място в съда. Председателят
на ОбС е задължен в 7-дневен срок да представи цялата административна
преписка, в т.ч. писмените доказателства, установяващи проведената
процедура по чл. 26 о  ЗНА и чл. 76 и сл. АПК и на посочена наредба на
общината. Съдът е указал на страните в 14- дневен срок възможността да
представят писмен отговор и да посочат доказателства, като писмените да
приложат. Указано е да се уведоми ОП-Сливен за образуваното съдебно
производство. Призовки са изпратени на 25.10.2017 г. Обявлението до ДВ
и до председателя на ВАС за публикуването му е изпратено на 25.10.2017
г., качено е на сайта на АС- Сливен на 26.10.2017 г. – рубрика „обявления
по чл.181 от АПК”. Обявлението е публикувано в ДВ – бр.88/03.11.2017 г.
В изпълнение на разпореждането на съда, със съпроводително писмо от
06.11.2017 г. ответникът е представил писмени документи,
представляващи част от преписката. На 27.11.2017 г. от ОбС - Нова Загора
е представен препис от решение от 22.11.2017 г. на административния
орган, с което се отменя оспорената разпоредба. В о.с.з. на 13.12.2017 г.
делото е разгледано от троен състав с председател: Светлана Драгоманска
и членове: Галя Иванова и Иглика Жекова. Даден е ход и е докладвано
делото. Приети са писмените документи, представени от АО. Вносителят
на протеста е изразил становище за прекратяване на производството, с
оглед отмяната на текста на оспорения ПНА. На основание чл. 196 вр. с чл.
159, т. 4  АПК съдът е оставил без разглеждане протеста и е прекратил
производството по делото. Осъдил е ОбС - Нова Загора да заплати
разноски на ОП-Сливен. На ОбС е изпратено съобщение на 14.12.2017 г. С
разпореждане от 08.01.2018 г. съдия Жекова е разпоредила изпращане на
препис от влязлото в сила протоколно определение на административния
орган. По искане на ОП-Сливен, постъпило на 11.01.2018 г., съдия Жекова
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е разпоредила да й се изпрати заверен препис от определението на
15.01.2018 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените първоинстанционни дела са образувани в деня на

постъпване на книжата в съда, от председателя на съда, зам.председателя
или от съдия Динчева, независимо дали са постъпили директно или чрез
административния орган, чийто индивидуален административен акт се
обжалва. Актът за образуване е във формата на печат, съдържащ номера на
делото, датата на образуване, името на докладчика /не винаги/, подпис на
образуващия съдия. Разпределят се в деня на образуването им, от
председателя на съда, зам.председателя или съдия Динчева.
Разпределението се извършва автоматично, при участие на всички съдии,
освен командированите в друг съд, при натовареност -100 % за всеки
съдия, без изключение.
         Делата се комплектоват и докладват своевременно на съдията
докладчик. По всички проверени дела, съдиите извършват необходимата
проверка по редовност и допустимост на жалбата в кратки срокове – от 1
ден до 7 дни. Изключение бе констатирано по адм.д. № 202/2017 г., по
което разпореждането за оставяне на жалбата без движение е постановено
в рамките на 2-седмичен срок, безспорно също своевременно. За
отстраняване на нередовностите се дават ясни, точни и пълни указания. В
същите кратки срокове съдиите се произнасят с разпореждане за
насрочване на делото за разглеждане в първо о.с.з. С това разпореждане
/инцидентно актът е наименуван определение/, се конституират страните в
производството, нарежда се извършване на размяна на книжата,
обикновено в 14-дневен срок, окомплектоват се административните
преписки, разпределя се доказателствената тежест. Наложена е трайна,
добра практика, според която съдиите указват на страните срок за
доказателствените искания и предупреждават за санкциите при
несвоевременност на исканията.
         Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик  съобразно
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, предл. второ АПК /редакция ДВ, бр. 30/2006
г./ По всички проверени дела първото о.с.з. е насрочено до два месеца от
постъпване на жалбата в съда. Окръжна прокуратура-Смолян е
уведомявана своевременно за образуваното производство и насроченото
заседание.
          Обичайно делата са обявявани за решавани във второто по ред
съдебно заседание, след събиране на писмени и устни доказателства и най-
вече при допуснати в първото о.с.з. експертизи. Съдиите винаги определят
срок за изготвяне и представяне на заключението от вещото лице, като
предупреждават за санкциите при неспазване на срока. При отлагане на
с.з., следващата дата е в рамките на около 1 месец и по-рано. Причините за
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отлагане на с.з. са свързани главно с необходимостта от всестранно и
пълно изясняване на казуса и събиране на относимите и допустими
доказателства, както и с предоставянето на възможност за реална защита
на процесуалните права – при по-късно конституирана страна. Нередовно
призоваване на страните или други участници в производството не бе
констатирано по проверените дела. Най-честата причина за отлагане на с.з.
е неизготвено, обикновено по обективни причини, заключение или
непредставено в срок заключение, по допуснатите експертизи.
         Адм.д. № 201/2018 г. е разгледано в пет редовни о.с.з., отложени
поради смени на вещото лице и неизготвено заключение по допуснатата
ССЕ. По адм.д. № 287/2018 г. са насрочени 4 редовни о.с.з. и към датата на
проверката е висящо, проведени са редовни 3 о.с.-з. и причините за
отлагането са свързани отново с изготвяне на заключение по допуснатата
СИЕ. По адм.д. № 260/2018 г. са проведени 4 редовни о.с.з., към датата на
проверката е насрочено пето о.с.з. Основна причина за отлагане на
заседанията е събирането на доказателствата, сочени неизчерпателно и
несвоевременно от жалбоподателката, на която е назначен особен
представител по допуснатата безплатна правна помощ.
          Решенията по проверените дела са постановени и обявени в
едномесечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 АПК. Съобщенията до
страните са изпращани най-често незабавно – в деня на обявяване на
решението или най-късно – на следващия ден.
          Постъпилите срещу постановените съдебни актове касационни
жалби са администрирани своевременно от съдиите докладчици.
Обжалваните съдебни решения по проверените дела са потвърдени от
ВАС.
          Съдиите са се произнасяли бързо по постъпилите искания за
издаване на изпълнителен лист, с подробен, мотивиран съдебен акт, в
който е пресъздадено съдържанието на изпълнителния лист. За издаването
на изпълнителния лист е извършено надлежно отбелязване върху съдебния
акт.
          По всички дела се е изпълнявала процедурата по чл. 115 ПАС, респ.
чл. 132 ПАРОАВАС /отм./.
          При образуване на адм.д. № 201/2018 г., след връщане от ВАС за
ново разглеждане от друг състав на същия съд на адм.д. № 246/2016 г.,
след отмяна на постановеното по него решение,  постъпилите в АС-Сливен
съдебни книжа са регистрирани на два пъти и са им дадени два различни
входящи номера с дати 18.06.2018 г. и 19.06.2018 г. Причината е, че преди
образуване под нов номер и разпределение на делото, същото е било
предоставено на всеки от съдиите в АС-Сливен за запознаване с
отменителното решение на ВАС. Според проверяващите е недопустимо
двойно входиране на едни и същи документи, респ. дела. Безспорна е
полезността и необходимостта от запознаване с практиката на ВАС, но би
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следвало това да се реализира, без да се налага двойно входиране на
книжата.

3.3. ОБРАЗУВАНИ през 2017 г. и 2018 г. искови
производства по реда на чл. 203 АПК

          Според предоставената от съда справка образуваните по този ред
административни дела в АС-Сливен през 2017 г. са 37 броя, а през 2018 г –
57 броя. Производствата по образуваните на 31.12.2018 г. 24 броя дела са
прекратени в края на м. януари и началото на м. февруари 2019 г. Установи
се, че на 31.12.2018 г. в съда са постъпили 24 искови молби от трима
различни ищци – ЮЛ и ЕТ, подадени от името на един и същ техен
пълномощник – адвокат от АК-Сливен. Образуваните дела са с
последователни номера от № 383 до № 406 вкл. Разпределени са между
всички шестима съдии,  разгледани са от петима, като съдия Динчева си е
направила отвод. Всички искови молби са оставени без движение с
указания за внасяне на дължимата д.т., представяне на доказателства за
представителната власт на адвоката – пълномощник и други. Поради
неизпълнение на указанията в срок, исковите молби са оставени без
разглеждане и производствата са прекратени.
          Бяха проверени:

Адм.д. № 92/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
05.04.2017 г. от съдия Бакалов по постъпила на същата дата искова молба,
подадена от адвокат, против ОД на МВР-Сливен, Сектор „Пътна полиция”-
Сливен, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за
обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно
наказателно постановление, изразяващи се в заплатено адвокатско
възнаграждение по АНД в процедура за обжалване и отмяна на НП. За
докладчик е определена съдия Галя Иванова. С разпореждане от 07.04.2017
г. на съдия Иванова е насрочено о.с.з. на 01.06.2017 г., конституирани са
страните: ищец, ответник и ОП-Сливен. Наредено е да се изпрати препис
от исковата молба и приложеното решение към нея на ответника и на ОП-
Сливен. Наредено е да се изиска АНД по описа на РС-Сливен за
прилагането му към делото. Указано е на страните в 14-дневен срок да
представят писмен отговор и да посочат доказателства, като приложат
писмените, както и най-късно в първото с.з. да изчерпят доказателствените
си искания. Призовките до страните са изпратени на 07.04.2017 г. С писмо
от 11.04.2017 г. е изискано производството по АНД от РС-Сливен,
постъпило на 05.05.2017 г. В с.з. на 01.06.2017 г. е даден ход и е
докладвано делото, приети са писмени доказателства, даден е ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 102 от 14.06.2017 г. съдия Иванова е уважила иска и е осъдила
ответника да заплати обезщетение и разноски на ищеца. Съобщенията са
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изпратени същия ден. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. На
06.07.2017 г., на основание чл.132 от ПАРОАВАС, е изпратен заверен
препис от решението на ответника. На 07.07.2017 г. е постъпила молба за
издаване на ИЛ. С разпореждане от 10.07.2017 г. съдия Иванова е наредила
да се издаде ИЛ за присъдените с решението суми. Извършено е надлежно
отбелязване с печат върху решението за издадения ИЛ на 10.07.2017 г.
          Адм.д. № 110/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
24.04.2017 г. от съдия Драгоманска по постъпила на същата дата искова
молба, подадена от адвокат, против РД на Горите-Бургас, с която е
предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за обезщетение за
претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно
постановление, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по
АНД в процедура за обжалване и отмяна на НП. За докладчик е определена
съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от 25.04.2017 г. на съдия
Драгоманска е насрочено о.с.з. на 15.05.2017 г., конституирани са
страните, като ищец, ответник и ОП-Сливен. Наредено е да се изпрати
препис от исковата молба, ведно с приложенията на ответника и на ОП-
Сливен. Указана е на страните възможността в 14 – дневен срок да посочат
доказателства, като приложат писмените, както и най-късно в първото с.з.
да изчерпят доказателствените искания, като са предупредени, че за
несвоевременно направените искания съдът ще наложи предвидената в
ЗСВ санкция. Указана е доказателствената тежест на ищеца. Наредено е да
се изиска АНД по описа на РС-Карнобат за прилагането му към делото.
Призовките до страните са изпратени на 25.04.2017 г. Делото от РС-
Карнобат е постъпило на 09.05.2017 г. В с.з. на 15.05.2017 г. е даден ход и е
докладвано делото, приети са писмени доказателства, даден е ход по
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С решение
№ 81 от 23.05.2017 г. съдия Драгоманска е уважила иска и е осъдила
ответника да заплати обезщетение и разноски на ищеца. Съобщенията са
изпратени същия ден. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. На
23.06.2017 г., на основание чл.132 от ПАРОАВАС, е изпратен заверен
препис от решението на ответника, с писмо с обратна разписка. На
14.08.2017 г. е постъпила молба за издаване на ИЛ. С разпореждане от
31.08.2017 г. съдия Драгоманска е наредила да се издаде ИЛ и за
издаването му на 31.08.2017 г. е извършено надлежно отбелязване върху
решението.
          Адм.д. № 126/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
09.05.2017 г. от съдия Бакалов по постъпила на същата дата искова молба
(„исково заявление”), подадена от адвокат, против РД на Горите-Сливен, с
която е предявен иск с правно основание чл.1 ЗОДОВ за обезщетение за
претърпени неимуществени и имуществени вреди от незаконосъобразно
наказателна постановление. За докладчик е определена съдия Иглика
Жекова. С разпореждане от 10.05.2017 г. на съдия Жекова е насрочено
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о.с.з. на 06.06.2017 г., конституирани са страните, като ищец, ответник и
ОП-Сливен. Наредено е да се изпратят преписи от исковата молба на
ответника и на ОП-Сливен, да се изиска и приложи АНД по описа на РС-
Котел. Указана е на страните възможността в 14-дневен срок да представят
писмен отговор и да посочат доказателства, като приложат писмените,
съобразно разпределението на доказателствената тежест в процеса.
Призовките до страните са изпратени на 10.05.2017 г. Делото от РС-Котел
постъпило  на 17.05.2017 г. На 31.05.2017 г. е постъпил отговор на
исковата молба от ответника и с разпореждане на съдията от същата дата е
наредено изпращането му на ищеца за сведение. В с.з. на 06.06.2017 г. не е
даден ход на делото, като съдът е уважил молбата на процесуалния
представител на ищеца от 22.05.2017 г. за отлагане на делото поради
служебна ангажираност в АС-Бургас. Делото е отложено за 25.07.2017 г.,
когато не е даден ход. На 24.07.2017 г. е постъпила отново молба от
адвоката на ищеца за отлагане на делото поради наличието на
непреодолима пречка за явяването му. Съдът е приел, че в молбата не е
посочена основателна причина за отлагане на делото, но е уважил молбата,
за да може ищецът да реализира пълноценно правото си на защита.
Указано е на ищцовата страна да представи доказателства във връзка с
твърдяната непреодолима пречка и да води свидетел за следващото с.з.,
като е предупредена, че при последващо необосновано отлагане на делото,
ще й бъде наложена санкция. Делото е отложено за 01.08.2017 г., когато
съдът е докладвал молба от адвоката на ищеца, към която е приложено
копие – извлечение от определение на РС-Котел, според  което по
отношение на адвоката е взета мярка за неотклонение „домашен арест”. Не
е даден ход на делото и е отложено за 29.08.2017 г., за която дата е указано
ищецът да се призове лично. В с.з. на 29.08.2017 г. съдът е дал ход и е
докладвал делото, приети са писмени доказателства, допусната е съдебно-
счетоводна експертиза, назначено е вещото лице, ищецът е задължен да
внесе депозит в 7-дневен срок. Указано е експертизата да се изготви в 7-
дневен срок. Указано е на ищеца да доведе свидетел, като се уведоми
незабавно. Разпитан е един свидетел на ответната страна. Делото е
отложено за 19.09.2017 г. Заключението е постъпило на 07.09.2017 г. В с.з.
на 19.09.2017 г. е даден ход на делото, прието е заключението, разпитан е
свидетел, прието е писмено доказателство, представено в с.з. от ответника,
даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законния срок. С решение № 157 от 17.10.2017 г. съдия Жекова е уважила
частично иска за претърпени имуществени вреди, отхвърлила е иска за
обезщетение за неимуществени вреди. Осъдила е ответника да заплати
разноски на ищеца. Съобщенията са изпратени същия ден. Решението не е
обжалвано и влязло в сила. На 15.11.2017 г., на основание чл.115, ал.1 от
ПАС, съдът е разпоредил да се изпрати заверен препис от решението на
ответника. На 20.11.2017 г. е постъпила молба за издаване на ИЛ. На
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21.11.2017 г. съдия Жекова е разпоредила издаването му. Извършено е
надлежно отбелязване с печат върху решението за издадения ИЛ на
21.11.2017 в полза на ищеца.

Адм.д. № 180/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
19.06.2017 г. от съдия Бакалов по постъпила на същата дата искова молба,
подадена от адвокат, против ОД на МВР - Сливен, с която е предявен иск
по чл.1, ал.1 ЗОДОВ за обезщетение за претърпени имуществени вреди от
незаконосъобразно наказателно постановление, изразяващи се в заплатено
адвокатско възнаграждение по АНД. За докладчик е определен съдия Слав
Бакалов. С разпореждане от 21.06.2017 г. е насрочено о.с.з. на 17.07.2017
г., конституирани са страните, като ищец - ЮЛ, ответник и заинтересована
страна – ОП-Сливен. Наредено е да се изпрати препис от ИМ на ответника
и на ОП-Сливен. Указана е на страните възможността в 14-дневен срок да
представят писмен отговор и да посочат доказателства, като приложат
писмените. Наредено е да се изиска АНД по описа на РС-Сливен.
Призовките до страните са изпратени на 22.06.2017 г. В с.з. на 17.07.2017
г., след направеното уточнение от адвоката на ищеца, съдът е приел, че
неправилно е конституирал като страна ЮЛ, вместо ФЛ. Заличил е ищеца
ЮЛ и е конституирал като ищец ФЛ. Предвид изявлението на адвоката на
ищеца, който е заявил, че не възразява да се даде ход на делото, съдия
Бакалов е дал ход и е докладвал делото. Приети са писмени доказателства,
даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законния срок. С решение № 135 от 21.07.2017 г. съдия Бакалов е уважил
иска и е осъдил ответника да заплати обезщетение и разноски на ищеца.
Съобщенията са изпратени същия ден. Решението не е обжалвано и влязло
в сила. На 09.08.2017 г. е постъпила молба за издаване на ИЛ. С
разпореждане от 14.08.2017 г. съдия Бакалов е наредил да се издаде ИЛ за
присъдените с решението суми. Извършено е надлежно отбелязване с
печат върху решението за издадения ИЛ на 14.08.2017 в полза на ищеца, за
присъденото обезщетение и съдебни разноски. С разпореждане от
17.08.2017 г. съдия Бакалов е разпоредил, на основание чл.132 от
ПАРОАВАС, да се уведоми АО за резултата от разгледаното дело и да се
изпрати заверен препис от решението.
         Адм.д. № 285/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
13.09.2017 г. от съдия Бакалов по постъпила на същата дата искова молба,
подадена от адвокат, против Областен отдел „КД – ДАИ” – Сливен при
ИААА, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1  ЗОДОВ за
обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно
наказателно постановление, изразяващи се в заплатено адвокатско
възнаграждение в процедура за обжалване и отмяна на НП. За докладчик е
определена съдия Стела Динчева. С разпореждане от 18.09.2017 г. на
съдията докладчик е наредено да се изиска от РС-Сливен за прилагане
АНД. Делото е изискано с писмо от 19.09.2017 г. и е постъпило на
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04.10.2017 г. С определение на съдията докладчик от 05.10.2017 г. е
насрочено о.с.з. на 09.11.2017 г., конституирани са страните, като ищец,
ответник и ОП-Сливен. Наредено е да се изпрати препис от исковата молба
на ответника и на ОП-Сливен. Указана е на страните възможността в 14-
дневен срок да посочат доказателства, като приложат писмените  и  в
същия срок да изчерпят всичките си доказателствени искания. Призовките
до страните са изпратени на 05.10.2017 г. На 09.11.2017 г. е постъпило
становище от ответника с искане за прекратяване на производството
поради липса на пасивна процесуална легитимация. В с.з. на 09.11.2017 г.
съдът е оставил исковата молба без движение и е дал 7-дневен срок на
ищеца да посочи ответник, отговарящ на изискванията на чл. 205 от АПК.
На 10.11.2017 г. е постъпила молба от адвоката на ищеца, в която се сочи
като ответник ИААА със седалище в София. С определение от 13.11.2017
г. на съдия Динчева е насрочено о.с.з. на 07.12.2017 г., конституирани са
страните и ОП-Сливен. Наредено е да се изпратят преписи от исковата
молба на ответника и на ОП-Сливен. Указана е на страните възможността
в 14-дневен срок да посочат доказателства, като приложат писмените,
както и в 14-дневен срок да изчерпят всичките си доказателствени искания.
На 06.12.2017 г. е постъпил отговор на ИМ. В с.з. на 07.12.2017 г. е даден
ход и е докладвано делото, приети са писмените доказателства, даден е ход
по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С
решение № 232 от 12.12.2017 г. съдия Динчева е уважила иска и е осъдила
ответникът да заплати обезщетение и разноски на ищеца. Съобщенията са
изпратени същия ден. Решението не е обжалвано и влязло в сила. На
17.01.2018 г., на основание чл.115, ал.1 от ПАС, е изпратен заверен препис
от решението на ответника, с писмо с обратна разписка. На 17.01.2018 г. е
постъпила молба за издаване на ИЛ. С разпореждане от 22.01.2017 г. съдия
Динчева е наредила да се издаде ИЛ за присъдените с решението суми.
Извършено е надлежно отбелязване с печат върху решението за издадения
ИЛ на 22.01.2018 в полза на ищеца.
          Адм.д. № 319/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
06.10.2017 г. от съдия Драгоманска по постъпила на същата дата искова
молба, подадена от адвокат, против КПУКИ, с която е предявен иск с
правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за обезщетение за претърпени
имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление,
изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД в
процедура за обжалване и отмяна на НП. За докладчик е определена съдия
Детелина Бозукова – Ганева. С разпореждане на съдията докладчик от
09.10.2017 г. е насрочено о.с.з. на 07.11.2017 г., конституирани са страните,
като ищец, ответник и ОП-Сливен. Наредено е да се изпрати препис от
исковата молба на ответника и на ОП-Сливен. Указана е на страните
възможността в 14-дневен срок да посочат доказателства, като приложат
писмените, както и в 14-дневен срок да изчерпят всичките си
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доказателствени искания. Указана е доказателствената тежест на ищеца.
Наредено е да се изиска за прилагане КАНД по описа на АС-Сливен и
АНД по описа на РС-Сливен. Призовките до страните са изпратени на
09.10.2017 г. На 31.10.2017 г. е постъпил отговор на ИМ от ответника. В
с.з. на 07.11.2017 г. е даден ход и е докладвано делото, приети са писмени
доказателства, даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в срок. С решение № 204 от 04.12.2017 г. съдия
Бозукова е отхвърлила иска и е осъдила ищеца да заплати разноски.
Съобщенията са изпратени същия ден. Ново съобщение до ответника е
изпратено на 08.01.2018 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. На
14.02.2018 г., на основание чл.115, ал.1 от ПАС, е изпратен заверен препис
от решението на ответника, с писмо с обратна разписка.
         По всички проверени дела, образувани през 2017 г., в производствата
по ЗОДОВ, се е явявал представител на ОП-Сливен.

Адм.д. № 128/2018 г. е образувано от председателя на съда на
11.04.2018 г. по постъпило по подсъдност на същата дата гр.д. №
5622/2017 г. на РС-Сливен, образувано по искова молба от 30.10.2017 г. от
ГППИМП срещу директора на РЗОК-Сливен с посочено правно основание
чл. 45 и чл. 86 ЗЗД. Разпределено е на 11.04.2018 г. автоматично между
всички съдии при 100% участие за всеки. За докладчик е определена съдия
Иглика Жекова. Разпределението е извършено от съдия Бакалов. С
разпореждане от 18.04.2018 г. исковата молба е оставена без движение и са
дадени указания за внасяне на ДТ в размер на 10 лева и представяне на
препис от исковата молба за ответника, ведно с приложенията. Молба в
изпълнение на разпореждането е постъпила на 30.04.2018 г. С
разпореждане от 02.05.2018 г. съдията докладчик повторно е оставил
исковата молба без движение,  като е указал на ищеца: да посочи надлежен
ответник с адрес за призоваване; в какво се изразява искането към съда; в
какво се изразяват причинените вреди; незаконосъобразният акт на
определен административен орган или длъжностно лице, в резултат на
които е претърпял вредите; периодите от време, през които е търпял вреди;
доказателствата и обстоятелствата, които ще установява с тях, както и да
довнесе ДТ в размер на 40 лева. С разпореждане от 15.05.2018 г. съдът е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 12.06.2018 г., конституирал е
страните в образуваното производство по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, включително
ОП-Сливен. Указано е правото на отговор в 14-дневен срок от получаване
на призовките. Постъпил е отговор от ответника на 31.05.2018 г. В о.с.з. на
12.06.2018 г. е докладвана молба от 08.06.2018 г., подадена от ищеца, за
пренасрочване на заседанието поради служебна ангажираност във ВАС на
пълномощника му. Ответникът не е възразил, съдът не е дал ход на делото
и го е отложил за 24.07.2018 г., когато отново не е даден ход на делото,
като е уважена молба на ищеца от 12.07.2018 г. за пренасрочване поради
планирана семейна почивка на пълномощника му извън страната. Делото е
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отложено за 25.09.2018 г., когато ход на делото не е даден за трети път,
като са уважени молби от 14.09.2018 г. за пренасрочване на с.з. и от
25.09.2018 г. за отлагането му, поради служебна ангажираност на
пълномощника на ищеца във ВАС. Делото е отложено за 30.10.2018 г.,
когато е уважена четвърта молба за отлагане поради служебна заетост на
пълномощника на ищеца. Съдебното заседание е отложено за 18.12.2018 г.,
когато отново не е даден ход на делото по възражение на процесуалния
представител на ищеца, предвид неявяването на представител на ОП-
Сливен, уважено от съда на основание  чл. 10, ал. 1 ЗОДОВ. Следващото
о.с.з. е насрочено за 08.01.2019 г. Предвид временна нетрудоспособност на
съдия Жекова, със заповед № РД-13-7/08.01.2019 г. на административния
ръководител на съда е наредено в с.з. на 08.01.2019 г. разпределените й
дела да бъдат разгледани от съдия Слав Бакалов. В заповедта е посочено,
че при отлагане на дело за друга дата, производството ще бъде продължено
от първоначалния докладчик, а при обявяване за решаване следва да бъде
преразпределено на съдия Бакалов чрез системата за случайно
разпределение на делата. В о.с.з. на 08.01.2019 г. е даден ход на делото.
Същото е докладвано, изслушани са страните, приложени са писмените
доказателства, съдът се е произнесъл по доказателствени искания, като е
задължил ответника да представи посочени от ищеца доказателства и е
указал изчерпване на доказателствените искания най-късно до следващото
с.з., което е насрочено за 05.02.2019 г. На посочената дата е даден ход на
делото. Приети са представените от ответника с молба от 11.01.2019 г.
писмени доказателства. На ищцовата страна е указано в 3-дневен срок от
съдебното заседание в нарочна писмена молба да формулира исканата от
НЗОК информация, след което същата да бъде поискана с определение на
съда. Делото е отложено за 19.03.2019 г. С определение в з.с.з. на
19.02.2019 г. съдията докладчик повторно е указал на ищеца в 3-дневен
срок от уведомяването да представи писмената молба за изисканата от
НЗОК информация, което е изпълнено на 07.03.2018 г. С разпореждане от
същата дата съдията е указал на НЗОК в 7-дневен срок да представи
информацията по формулираните в молбата искания. В с.з. на 19.02.2019 г.
е даден ход на делото. Докладвано е, че изисканата от НЗОК
информацията не е постъпила, както и молба от процесуалния
представител на ищеца за отлагане на делото. Следващото с.з. е насрочено
за 25.04.2019 г.

Адм.д. № 153/2018 г. е образувано на 02.05.2018 г. от председателя на
съда по постъпила на същата дата ИМ от ФЛ срещу ОДМВР – Сливен по
чл.1, ал.1 ЗОДОВ. Предявен е осъдителен иск за заплащане на обезщетение
за имуществени вреди, представляващи адвокатско възнаграждение по
АНД № 91/2018 г. по описа на РС-Сливен, предвид отмяната на
наказателно постановление. Разпределението е извършено на 02.05.2018 г.
между всички съдии при 100 % участие на всеки и за докладчик е
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определен съдия Слав Бакалов. С разпореждане от 03.05.2018 г. съдията
докладчик е насрочил о.с.з. на 04.06.2018 г., конституирал е страните:
ищец, ответник и заинтересована страна – ОП-Сливен, разпоредено е
изпращане на препис от исковата молба на ответника и заинтересованата
страна, дадена е възможност на страните в 14-дневен срок да представят
писмен отговор и посочат доказателства, изискано е АНД № 91/2018 г. по
описа на РС-Сливен. В о.с.з. на 04.06.2018 г. съдът е дал ход на делото,
докладвано е, изслушани са страните, приети са доказателствата и е даден
ход по същество. С решение № 125 от 26.06.2018 г. съдът е уважил иска
изцяло. Изпратени са съобщения на страните на 27.06.2018 г. и са връчени
съответно на 28.06.2018 г. и 02.07.2018 г. Решението не е обжалвано и е
влязло в сила. С разпореждане от 20.07.2018 г. административният орган е
уведомен за резултата и му е изпратен заверен препис от решението.

Адм.д. № 265/2018 г. е образувано на 10.09.2018 г. от председателя
на съда по постъпила на същата дата исковата можлба от ФЛ срещу
ОДМВР – Сливен по чл.1, ал.1 ЗОДОВ. Предявен е осъдителен иск за
заплащане на обезщетение за имуществени вреди, представляващи
адвокатско възнаграждение по АНД № 1824/2017 г. по описа на РС-
Сливен, предвид отмяната на наказателно постановление. Разпределението
е извършено на 10.09.2018 г. между всички съдии при 100 % участие за
всеки и за докладчик е определена съдия Светлана Драгоманска. С
разпореждане от 17.09.2018 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на
15.10.2018 г., конституирал е страните: ищец, ответник и ОП-Сливен.
Разпоредено е изпращане на препис от исковата молба на ответника и на
ОП-Сливен. Дадена е възможност на страните в 14-дневен срок да
представят писмен отговор и посочат доказателства. Изискано е АНД №
1824/2017 г. по описа на РС-Сливен. На ищеца е указана доказателствената
тежест, а на страните - да изчерпят доказателствените си искания най-
късно до съдебното заседание. В о.с.з. на 15.10.2018 г. съдът е дал ход на
делото,  докладвано е, изслушани са страните, приети са доказателствата и
е даден ход по същество. С решение № 177 от 22.10.2018 г. съдът е уважил
иска изцяло. Изпратени са съобщения на страните на 22.10.2018 г. и са
връчени съответно на 23.10.2018 г. и 25.10.2018 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила. С разпореждане от 12.11.2018 г.
административният орган е уведомен за резултата и му е изпратен заверен
препис от решението.

Адм.д. № 302/2018 г. е образувано на 12.10.2018 г. от председателя
на съда по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу ОДМВР-
Сливен по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Предявен е осъдителен иск за заплащане
на обезщетение за имуществени вреди, представляващи адвокатско
възнаграждение по АНД № 1302/2013 г. по описа на РС-Сливен, предвид
отмяната на наказателно постановление. Разпределението е извършено на
12.10.2018 г. между всички съдии при 100 % участие на всеки и за
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докладчик е определена съдия Стела Динчева. С определение от 29.10.2018
г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 06.12.2018 г., конституирал е
страните: ищец, ответник и ОП-Сливен. Разпоредено е изпращане на
препис от исковата молба на ответника и на ОП-Сливен. Дадена е
възможност на страните в 14-дневен срок да представят писмен отговор и
посочат доказателства, указано им е да изчерпят доказателствените си
искания в 14-дневен срок от получаване на призовката. В о.с.з. на
06.12.2018 г. съдът е дал ход на делото, докладвал го е. Изслушани са
страните, приети са доказателствата и е даден ход по същество. С решение
№ 218 от 12.12.2018 г. съдът е уважил иска изцяло. Изпратени са
съобщения на страните на 13.12.2018 г. и са връчени съответно на
14.12.2018 г. и 17.12.2018 г.  Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
С разпореждане от 07.01.2019 г. административният орган е уведомен за
резултата и му е изпратен заверен препис от решението. На 20.02.2019 г. е
постъпила молба за издаване на ИЛ и с разпореждане от з.с.з. на 22.02.2019
г. съдията е наредил издаването му, като е описал съдържанието му.
Наредил е издаването да се отбележи върху акта, което е изпълнено с
поставяне на печат върху съдебното решение.

Адм.д. № 129/2018 г. е образувано на 11.04.2018 г. от председателя
на съда по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу ОДМВР –
Сливен по чл.1, ал.1  ЗОДОВ. Предявен е осъдителен иск за заплащане на
обезщетение за имуществени вреди, представляващи адвокатско
възнаграждение по АНД № 1054/2017 г. по описа на РС-Сливен, предвид
отмяната на наказателно постановление. Разпределението е извършено на
11.04.2018 г. и за докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-
Ганева. С разпореждане от 12.04.2018 г. съдията докладчик е насрочил
о.с.з. на 08.05.2018 г., конституирал е страните и ОП-Сливен. Разпоредено
е изпращане на препис от исковата молба на ответника и на ОП. Дадена е
възможност на страните в 14-дневен срок да представят писмен отговор и
посочат доказателства, указано им е да изчерпят доказателствените си
искания най-късно в съдебното заседание. Изискано е АНД № 1054/2017 г.
по описа на РС-Сливен и на ищеца е указана доказателствената тежест. В
о.с.з. на 08.05.2018 г. съдът е дал ход на делото, докладвано е, изслушани
са страните, приети са доказателствата и е даден ход по същество. С
решение № 101 от 23.05.2018 г. съдът е уважил иска изцяло, изпратени са
съобщения на страните на 25.05.2018 г. и са връчени съответно на
29.05.2018 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
Административният орган е уведомен за резултата и му е изпратен заверен
препис от решението. На 15.06.2018 г. е постъпила молба за издаване на
ИЛ и с разпореждане от з.с.з. на 18.06.2018 г. съдията е уважил молбата,
като е описал съдържанието на ИЛ. Наредил е издаването да се отбележи
върху акта, което е изпълнено надлежно.
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Адм.д. № 134/2018 г. е образувано на 13.04.2018 г. от председателя
на съда по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу Агенция
Митници по чл.1, ал.1  ЗОДОВ. Предявен е осъдителен иск за заплащане
на обезщетение за имуществени вреди, представляващи адвокатско
възнаграждение по АНД № 819/2017 г. по описа на РС-Сливен, предвид
отмяната на наказателно постановление. Разпределението е извършено на
13.04.2018 г. и за докладчик е определена съдия Галя Иванова. С
разпореждане от 26.04.2018 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. на
14.06.2018 г., конституирал е страните: ищец, ответник и ОП-Сливен.
Разпоредено е изпращане на препис от ИМ на ответника и на ОП-Сливен.
Дадена е възможност на страните в 14-дневен срок да представят писмен
отговор и посочат доказателства, като им е указано да изчерпят
доказателствените си искания най-късно в съдебното заседание. Изискано
е АНД № 819/2017 г. по описа на РС-Сливен. На 04.06.2018 г. е постъпил
отговор на ИМ от ответника, върху който е постановено разпореждане от
05.06.2018 г. за изпращане на препис на ищеца за сведение и резолюция за
доклад в о.с.з. На 14.06.2018 г. е постъпило становище на ищеца по
отговора. В о.с.з. на 14.06.2018 г. съдът е дал ход на делото, докладвано е,
изслушани са страните, приети са доказателствата и е даден ход по
същество. С решение № 134 от 19.06.2018 г. съдът е уважил иска изцяло.
Изпратени са съобщения на страните на 20.06.2018 г. и са връчени
съответно на 21.06.2018 г. и на 05.07.2018 гд. Решението не е обжалвано и
е влязло в сила. Административният орган е уведомен за резултата и му е
изпратен заверен препис от решението.

Адм.д. № 327/2018 г. е образувано на 13.11.2018 г. от председателя
на съда по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу АВ по
чл.1, ал.1 ЗОДОВ. Предявен е осъдителен иск за заплащане на обезщетение
за имуществени вреди, представляващи разноски за ДТ и адвокатско
възнаграждение по т.д. № 68/2018 г. по описа на ОС-Сливен, предвид
отменен незаконосъобразен отказ на длъжностно лице по регистрацията.
Разпределението е извършено на 13.11.2018 г. и за докладчик е определена
съдия Иглика Жекова. С разпореждане от 14.11.2018 г. съдията докладчик
е насрочил о.с.з. на 20.12.2018 г., конституирал е страните и ОП-Сливен.
Разпоредено е изпращане на препис от исковата молба на ответника и на
ОП-Сливен. Дадена е възможност на страните в 14-дневен срок да
представят писмен отговор и посочат доказателства. Изискано е т.д. №
68/2018 г. по описа на ОС-Сливен. На 12.12.2018 г. е постъпил писмен
отговор от ответника и с разпореждане от 13.12.2018 г. е наредено
изпращане на препис от отговора на ищеца. В о.с.з. на 20.12.2018 г. съдът е
дал ход на делото, докладвал го е. Изслушани са страните, приети са
доказателствата и е даден ход по същество. С решение № 230 от 18.01.2019
г. съдът е уважил иска изцяло. Изпратени са съобщения на страните на
18.01.2019 г. и са връчени съответно на 21.01.2019 г. и 23.01.2019 г.
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Решението не е обжалвано и е влязло в сила. АО е уведомен за резултата и
му е изпратен заверен препис от решението. На 15.02.2019 г. е постъпила
молба за издаване на ИЛ и с разпореждане от з.с.з. на 18.02.2019 г. съдията
е наредил издаване на ИЛ, като е описал съдържанието му. За издаването е
извършено надлежно отбелязване върху съдебното решение.

КОНСТАТАЦИИ:
         Проверените първоинстанционни искови дела са образувани в деня
на постъпване на книжата в съда, от председателя на съда, по изключение
– от зам.председателя. Актът за образуване е във формата на печат,
съдържащ номера на делото, датата на образуване, подпис на образуващия
съдия. Разпределени са в деня на образуването им, от председателя на
съда, по изключение – от зам.председателя на съда. Разпределението е
извършвано автоматично, при участие на всички съдии, освен
командированите в друг съд, при натовареност - 100 % за всеки съдия, без
изключение.
         Делата се подготвят и докладват своевременно на съдията докладчик.
По всички проверени дела, съдиите извършват необходимата проверка по
редовност на исковата молба и допустимост на предявените искове в
кратки срокове: от 1 ден до 7 дни. В същите кратки срокове съдиите са
постановявали разпореждания за насрочване на делото за разглеждане в
първо о.с.з., като само по адм.д. № 134/2018 г. срокът е 2-седмичен. Срокът
е посочен като изключение от общата практика, а не като пример за
неразумен срок. С разпореждането се конституират страните, включително
– ОП-Сливен. Дава се възможност за писмен отговор на исковата молба в
14-дневен срок, като постъпилият отговор на ответника се изпраща за
сведение и становище на ищеца. Съдиите се произнасят и по
доказателствените искания на страните, разпределят доказателствената
тежест, определят краен срок за сочене на доказателства. Първото о.с.з. е
насрочвано в рамките на 1 месец от постъпване на исковата молба, по
изключение – в рамките на предвидения процесуален 2-месечен срок.
         Производствата са разгледани и приключени почти по всички
проверени дела в 1 о.с.з. Изключение е адм.д. № 126/2017 г., по което са
насрочени 5 о.с.з., като в първите три съдът не е дал ход на делото по
молба на ищеца, по причини свързани с невъзможност на пълномощника
му да се яви в съдебното заседание. В четвъртото по ред с.з. са допуснати
гласни и писмени доказателства, както и ССчЕ. Заседанията са отлагани в
кратки срокове, до 1 месец. По адм.д. № 128/2018 г. са насрочени 9
съдебни заседания и към датата на проверката производството е висящо. В
4 от заседанията не е даден ход на делото по молба на жалбоподателя,
винаги поради причини, касаещи пълномощника му адвокат, в 1 заседание
не е даден ход на делото, поради неявяване на представител на ОП-Сливен,
което е задължително, съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 ЗОДОВ.
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Останалите съдебни заседания са проведени като редовни и са отложени за
събиране на доказателства. По това дело исковата молба е оставяна без
движение с две последователни разпореждания на съдията докладчик, като
са констатирани различни нередовности. Въпреки това, делото е насрочено
за разглеждане в първо о.с.з. в рамките на 2-месечния срок по чл. 157 АПК
/предишна редакция/. По различен начин е протекло и производството по
адм.д. № 285/2017 г. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. с
определение, постановено три седмици след образуването му. В първото
о.с.з., насрочено в 2-месечен срок от постъпване на исковата молба, съдът
е оставил производството без движение с указания за ищеца да посочи
надлежен ответник.След отстраняване на нередовностите е насрочено
отново първо о.с.з., три месеца след постъпване на исковата молба. Делото
е обявено за решаване в това заседание.
         Решенията са постановени в изключително кратки срокове – от 1 до 2
седмици, по изключение в рамките на 1-месечния процесуален срок по чл.
172, ал. 1 АПК. Съобщенията до страните са изпращани същия ден, на
следващия или най-късно два дни след обявяване на съдебния акт.
         По всички дела ОП-Сливен е конституирана като страна, уведомена
за производството и призована за насрочените с.з.
         След влизане в сила на решенията, е изпълнена процедурата по чл.
115 ПАС. Своевременно съдиите са се произнасяли по исканията за
издаване на изпълнителен лист с подробни, мотивирани актове. За
издадените изпълнителни листове, са извършени надлежни отбелязвания.

3.4. ОБРАЗУВАНИ през 2017 г. и 2018 г. първоинстанционни
административни дела с предвидени кратки
процесуални срокове.

          Според предоставената от съда справка през 2017 г. в АС-Сливен са
разгледани общо 33 дела, в производствата по които са предвидени кратки
процесуални срокове, разпределени по съдии, както следва: Слав Бакалов –
1, Светлана Драгоманска – 12, Галя Иванова – 5, Иглика Жекова – 3,
Детелина Бозукова – 7, Стела Динчева – 5. Най-голям е броят на
образуваните по ЗУСЕСИФ дела – 14, 8 са по ЗУБ, 6 – по ЗОбС и 5 – по
ЗИНЗС. През 2018 г. делата от посочената категория са общо 24,
разпределени по съдии, както следва: Слав Бакалов – 5, Светлана
Драгоманска – 3, Галя Иванова – 6, Иглика Жекова – 6, Детелина Бозукова
– 2, Стела Динчева – 2. Делът на образуваните по ЗУСЕСИФ дела е отново
14 броя, 8 са образуваните по ЗИНЗС дела, и по 1 брой – по ЗОбС и ЗУБ.
          С оглед посочените в справките срокове от образуване до
приключване на делата, както и посочените неприключени производства,
бяха проверени адм.д. № 213/2017 г. /ЗИНЗС/ и адм.д. № 232/2017 г.
/ЗИНЗС/, приключени с акт по същество. Производствата са искови, по
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реда на чл. 203 АПК, без предвидени специални кратки процесуални
срокове. Проверено бе адм.д. № 260/2018 г. /ЗИНС/, насрочено за
16.04.2019 г., което е описано в т. 3.3 от раздел втори от акта –
първоинстанционни административни дела, образувани през 2018 г. по
реда на чл. 145 и сл. АПК. Установи се, че производството по адм.д. №
160/2017 г. е разгледано по реда на чл. 111, ал. 1 ЗИНЗС, образувано е на
12.06.2017 г. и е приключило на 14.06.2017 г., когато в о.с.з. съдът е обявил
решението си.
          Бяха проверени:

Адм.д. № 40/2017 г. е образувано от зам.председателя на съда на
08.02.2017 г. по постъпило на същата дата по подсъдност адм.д. №
996/2017 г. на АССГ. Делото е разпределено на 08.02.2017 г. автоматично
между всички съдии при 100 % участие на всеки. За докладчик е
определена съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от 09.02.2017 г.
съдията докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 27.02.2017
г., конституирал е страните в производството, изпратил е препис от
жалбата на АО, уведомил е страните в 14-дневен срок от получаване на
призовките да представят писмен отговор и доказателства. Уведомил е
ОП-Сливен за образуваното производство по чл. 87 ЗУБ. Разпоредил е за
датата на съдебното заседание да се осигури преводач, владеещ езика на
оспорващата страна, като се призове участвалия в административното
производство. В о.с.з. на 27.02.2017 г. съдът на основание чл.16, ал.1, т.3
АПК е допуснал встъпване на ОП-Сливен в производството и я е
конституирал като страна по нейно искане. Даден е ход на делото,
докладвано е, изслушани са явилите се страни и са приети доказателствата,
след което е обявено за решаване. С решение № 25 от 07.03.2017 г. съдът е
отхвърлил жалбата срещу решение на председателя на ДАБ при МС, с
което е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут
като неоснователна. Съобщенията са изпратени на 08.03.2017 г. и са
връчени на страните на 09.03.2017 г., 14.03.2017 г. и 15.03.2017 г. С
решение от 28.11.2017 г. по адм.д. № 4862/2017 г. ВАС, Трето отделение, е
оставил в сила обжалваното решение. На основание разпореждане от
04.12.2017 г. е изпълнена процедурата по чл.115 ПАС.

Адм.д. № 45/2017 г. е образувано и разпределено от
зам.председателя на съда на 15.02.2017 г. по постъпила на същата дата
жалба срещу заповед на ИД на ДФЗ, с която се отказва финансиране по
заявление за подпомагане на разходи по проект. Разпределено е
автоматично между всички съдии при 100 % участие на всеки. За
докладчик е определена съдия Галя Иванова. С разпореждане от 17.02.2017
г. съдията докладчик е оставил без движение жалбата, като е указал на
жалбоподателя да внесе пропорционална ДТ в размер на 1150 лева,
съобразно чл. 27, ал. 6, изр.1 ЗУСЕСИФ, както и да представи препис от
жалбата за ответната страна. Ответникът е задължен в 7-дневен срок от
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получаване на съобщението да представи заверено копие от оспорената
заповед, от преписката по издаването й и писмени доказателства за датата
на съобщаването й на жалбоподателя. Страните са предупредени за
последиците при неизпълнение в срок. Жалбоподателят е изпълнил
разпореждането на 02.03.2017 г., а ответната страна – на 07.03.2017 г. С
разпореждане от 08.03.2017 г. съдията докладчик е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 06.04.2017 г., конституирал е страните в
производството. Задължил е административния орган най-късно в
насроченото по делото заседание да представи доказателства за връчване
на оспорената заповед. Указал му е доказателствената тежест. Указал е на
страните възможността за писмен отговор в срок до о.с.з., както и да
изчерпят доказателствените искания в същия срок. Уведомил е ОП-Сливен
за образуваното производство. Ответната страна с молба от 23.03.2017 г. е
изпълнила указанията на съда, а с молба от 04.04.2017 г. е представила
доказателства и е поискала допускане на СТЕ. В о.с.з. на 06.04.2017 г.
съдът е дал ход на делото, докладвал го е, изслушал е страните, приел е
писмените доказателства, задължил е АО да представи заверени преписи
от конкретно посочени заповеди, назначил е СТЕ и е отложил делото за
01.06.2017 г. След внасяне на определения депозит, с определение в з.с.з.
на 19.04.2017 г., съдът е посочил вещото лице и му е определил срок за
представяне на заключението. С друго определение от същата дата вещото
лице е задължено да отговори на допълнителни въпроси. Заключението по
СТЕ е депозирано на 23.05.2017 г. В о.с.з. на 01.06.2017 г. съдът е дал ход
на делото, приел е писмени доказателства и заключението по СТЕ, след
което го е обявил за решаване. С решение № 101 от 23.06.2017 г. съдът е
отхвърлил жалбата като неоснователна. Съобщенията са изпратени на
26.06.2017 г. и са връчени на страните на 03.07.2017 г. и 04.07.2017 г.
Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

Адм.д. № 128/2017 г. е образувано от председателя на съда на
15.05.2017 г. по постъпило на същата дата по подсъдност адм.д. №
118/2017 г. на АС-Ямбол, образувано по жалба срещу заповед на ИД на
ДФЗ. Делото е разпределено от председателя на съда на 15.05.2017 г.
автоматично между всички съдии при 100 % участие на всеки. За
докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-Ганева. С разпореждане
от 17.05.2017 г. съдията докладчик е насрочил делото за разглеждане в
о.с.з. на 13.06.2017 г., конституирал е страните в производството, задължил
е АО в 7-дневен срок от уведомяването му да представи заверени копия от
методиката за определяне на санкции. Указал е на страните възможността
за писмен отговор в 7-дневен срок, както и да изчерпят доказателствените
искания в същия срок. Уведомил е ОП- Сливен за образуваното
производство. Ответната страна с молба от 23.05.2017 г. е изпълнила
указанията на съда. Постъпил е отговор от оспорващия на 06.06.2017 г. С
определение в з.с.з. от 09.06.2017 г. съдът е допуснал СИЕ, формулирал е
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въпросите и е определил депозит. В о.с.з. на 13.06.2017 г. съдът е дал ход
на делото, докладвал го е, изслушал е страните и е приел, че
административното производство се движи по реда на чл. 73, ал. 4, вр. чл.
27, ал. 5 ЗУСЕСИФ. Приел е писмените доказателства и е включил
допълнителни въпроси към назначената СИЕ, като е определен срок на
вещото лице за представяне на заключението, което е депозирано на
30.06.2017 г. Делото е отложено за 11.07.2017 г., когато е даден ход и е
прието заключението, приети са писмени доказателства и делото е обявено
за решаване. С решение № 130 от 01.08.2017 г. съдът е изменил оспореното
решение в една част и е отхвърлил жалбата в останалата част като
неоснователна. Съобщенията са изпратени на 02.08.2017 г. и са връчени на
страните на 07.08.2017 г. и 15.08.2017 г. Решението е обжалвано от двете
страни. Постъпилите на 17.08.2017 г. и на 21.08.2017 г. касационни жалби
са администрирани своевременно, но непълно. Не е отстранена
нередовността на първата касационна жалба, подадена от ИД на ДФЗ без
внесена дължима ДТ. До касационната инстанция КЖ и
административното дело са изпратени на 06.10.2017 год. и нередовността
по първата жалба е отстранена при администрирането й във ВАС. По
образуваното на 09.11.2017 г. адм.д. № 12736/2017 г. е постановено
решение на 10.10.2018 г., с което решението на АС-Сливен е оставено в
сила.

Адм.д. № 266/2017 г. е образувано и разпределено от председателя
на съда на 25.08.2017 г. по постъпила на същата дата чрез
административния орган жалба срещу заповед от 10.08.2017 г. на кмета на
община Сливен за отчуждаване на поземлен имот срещу парично
обезщетение. Делото е разпределено автоматично между всички съдии при
100 % участие на всеки. За докладчик е определена съдия Стела Динчева.
С разпореждане от 29.08.2017 г. съдията докладчик е оставил жалбата БД и
е указал отстраняване на нередовности. Съобщението е връчено на
30.08.2017 г. и на същата дата указанията са изпълнени. С определение от
30.08.2017 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 05.09.2017
г., конституирал е страните в производството, изпратил е препис от
жалбата на заинтеросованата страна и ОП Сливен, указал е на страните в
3-дневен срок да представят отговор и да изчерпят доказателствените си
искания, назначил е СТЕ и е формулирал въпросите, определил е депозит
за експертизата и срок за внасянето му. Уведомил е ОП-Сливен за
образуваното производство. В о.с.з. на 05.09.2017 г. е даден ход на делото,
докладвано е, изслушани са явилите се страни и са приети доказателствата.
На вещото лице е определен срок за представяне на заключението и делото
е отложено за 21.09.2017 г. В о.с.з. на горепосочената дата е даден ход на
делото, прието е заключението на вещото лице, приети са представените с
писмо от АО доказателства и е обявено за решаване. С решение № 161 от
26.09.2017 г. съдът е изменил заповедта на АО в частта на определения
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размер на дължимото парично обезщетение и е определил друг размер.
Решението е окончателно на основание чл. 27, ал. 6 ЗОбС. Съобщение е
изпратено на 26.09.2017 г. и е връчено на 09.10.2017 г. С разпореждане от
27.09.2017 г. е наредено да се изготви съобщението по чл.115 ПАС.

Адм.д. № 287/2017 г. е образувано от председателя на съда на
14.09.2017 г. по постъпила на същата дата чрез АО жалба от ЮЛ срещу
уведомително писмо на зам.ИД на ДФЗ от 09.08.2017 г. за прекратяване на
агроекологичен ангажимент по мярка от Програмата за развитие на
селските райони, кампания 2016 г. Делото е разпределено от председателя
на съда на 14.09.2017 г. автоматично между всички съдии при 100 %
участие на всеки. За докладчик е определен съдия Слав Бакалов. С
разпореждане от 18.09.2017 г. съдията докладчик е оставил жалбата без
движение с указания за отстраняване на нередовностите. Дължимата ДТ е
определена първоначално в размер на 50 лева. Изискана е справка от ДФЗ
относно годишния размер на плащанията, предмет на заявлението за
подпомагане, подадено от жалбоподателя. Указанията са изпълнени от
жалбоподателя с молба от 03.10.2017 г. С разпореждане от 04.10.2017 г.
съдията докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 06.11.2017
г., конституирал е страните в производството, изпратил е препис от
жалбата до АО, уведомил е страните в 14-дневен срок от получаване на
призовките да представят писмен отговор, уведомил е ОП-Сливен за
образуваното производство. Постъпило е писмо от АО в съда на 19.10.2017
г., с което не е предоставена исканата информация, поради което с
разпореждане от 23.10.2017 г. е изискана повторно. Справката е постъпила
на 09.11.2017 г. В о.с.з. на 06.11.2017 год. съдът е дал е ход на делото,
докладвано е, изслушани са явилите се страни, приети са писмените
доказателства и са допуснати свидетели. На страните е указано да изчерпят
всички свои доказателствени искания най-късно до следващото съдебно
заседание. Делото е отложено за 20.11.2017 г. С разпореждане от
13.11.2017 г., във връзка с постъпилата на 09.11.2017 год. справка от АО,
съдът е оставил без движение жалбата и е указал на жалбоподателя да
внесе допълнителна ДТ с оглед изискването на чл. 27 ЗУСЕСИФ.
Указанията са изпълнени с молба от 14.11.2017 г. В о.с.з. на 20.11.2017 г. е
даден ход на делото, разпитани са свидетели, назначена е СТЕ с
формулирани от страните и съда задачи и делото е отложено за 18.12.2017
г., когато е даден ход. Констатирано е, че вещото лице не е изготвило
експертизата, дадена му е  възможност да изготви СТЕ и следващото с.з. е
насрочено на 15.01.2018 г. Експертното заключение е депозирано на
04.01.2018 г. В о.с.з. на 15.01.2018 г. съдът е дал ход на делото, приел е
заключението на вещото лице, приложил е справка от информационната
система за ползване на земеделски земи и е дал ход по същество. С
решение № 3 от 07.02.2018 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Съобщенията са изпратени на 08.02.2018 г. и са връчени на
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страните на 13.02.2018 г. и на 20.02.2018 г. Постъпилата на 01.03.2018 г.
КЖ е администрирана пълно и своевременно и на 10.04.2018 г. е изпратена
на ВАС по компетентност. С решение № 869 от 22.01.2019 г. по адм.д. №
4744/2018 г., ВАС, Четвърто отделение е оставил в сила обжалваното
решение. На основание разпореждане от 28.01.2019 г. е изпълнена
процедурата по чл.115 ПАС.
         Адм.д. № 440/2017 г. е образувано и разпределено на 28.12.2017 г. от
съдия Стела Динчева автоматично, между всички шестима съдии. За
докладчик е определена съдия Иглика Жекова. Образувано е по постъпила
на 28.12.2017 г., с молба от кмета на община Сливен, жалба срещу заповед
от 30.11.2017 г. на кмета на общината, с която е наредено отчуждаване в
полза на община Сливен на част от поземлен имот и е определено
дължимото обезщетение, ведно с цялата административна преписка по
издаването на оспорената заповед. С определение от 08.01.2018 г. делото е
насрочено в о.с.з. на 06.02.2018 г., конституирани са страните като
оспорващ, административен орган и заинтересована страна. Указано е
изпращане на препис от жалбата на административния орган и
заинтерсованата страна. Указано е на страните в 3-дневен срок да
представят писмен отговор и да посочат доказателства, като приложат
писмените. Указано е на страните в същия срок да изчерпят
доказателствените си искания, вкл. за включване на въпроси към СТЕ,
необходима за разрешаване на спора. Указано е на АО доказателствената
тежест съгласно чл.170, ал.1 от АПК. Назначена е СТЕ, определено е
вещото лице, съдът е формулирал въпроси. Определен е депозит на в.л.,
вносим в 3-дневен срок от АО. Наредено е в.л. да се уведоми незабавно
след внасяне на депозита. Наредено е да се уведоми ОП-Сливен.
Съобщенията са изпратени на следващия ден, вкл. до вещото лице.
Депозитът е внесен на 15.01.2018 г. На 29.01.2018 г. е постъпила молба от
вещото лице, в която сочи, че при проведен разговор с оспорващата,
същата е заявила, че жалбата ще бъде оттеглена и не желае оглед. Това е
станало причина за неизготвяне на заключението в срок и моли до
изясняване на намеренията на собственика на имота да се отложи или
отмени експертизата. В с.з. на 06.02.2018 г. е даден ход и е докладвано
делото, приети са писмените доказателства, оспорващата е направила
изявление, че е направена уговорка с експерта за оглед на имота и моли за
отлагане на делото. За изготвяне на заключението делото е отложено за
20.02.2018 г., като е наредено в.л. да се уведоми незабавно, в т.ч. по
телефона, което е сторено. Заключението е депозирано на 12.02.2018 г. В
с.з. на 20.02.2018 г. е даден ход на делото, разпитано е вещото лице, прието
е заключението, даден е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение в законния срок. С окончателно решение № 40 от
26.02.2018 г. съдия Жекова е изменила оспорената заповед в частта
относно определеното парично обезщетение, като е увеличила размера му.
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Съобщения до страните са изпратени същия ден. С разпореждане от
07.03.2018 г., на основание чл.115, ал.1 ПАС, съдия Жекова е разпоредила
да се изпрати заверен препис от решението на АО.
         Адм.д. № 129/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
17.05.2017 г. по  постъпило на същата дата адм. д. № 4508/2017 г. по описа
на АССГ, Първо отделение, 25 състав, по подсъдност. Образувано е по
жалба срещу решение от 08.03.2017 г. на председателя на ДАБ при МС, с
която е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
За докладчик е определена съдия Светлана Драгоманска. С определение от
18.05.2017 г. съдия Драгоманска е уважила молбата на оспорващата за
предоставяне на правна помощ и е допуснала процесуално
представителство по делото. Указала е препис от определението да се
изпрати на председателя на АК – Сливен. Искането до адвокатската
колегия е изпратено същия ден. С разпореждане от 18.05.2017 г. съдия
Драгоманска е насрочила о.с.з. за 31.05.2017 г., конституирала е страните,
като оспорващ и административен орган, наредила е да се изпрати препис
от жалбата на административния орган, указала е да се уведомят страните
за възможността в 14-дневен срок да представят писмен отговор и да
посочат доказателства, като писмените да приложат. Наредила е до датата
на с.з. да се осигури преводач от арабски език, като се призове участвалия
в административното производство. Указала е да се уведоми Окръжна
прокуратура-Сливен за образуваното съдебно производство. Призовка до
жалбоподателката и съобщение до началника на затвора-Сливен за
довеждане на жалбоподателката за насроченото о.с.з., чието присъствие е
задължително, са изпратени на 18.05.2017 г. На същата дата са изпратени
призовки до ответника и ОП, преводачът е уведомен на 19.05.2017 г. по
телефона и е изпратена призовка. На 26.05.2017 г. е постъпило
уведомително писмо от адвокатската колегия. С определение от 29.05.2017
г. съдия Драгоманска е назначила посочения от АК адвокат за особен
представител, който да осъществи процесуалното представителство по
делото. Указала е същият да се уведоми незабавно, включително по
телефона. Призовката до особения представител е връчена на 29.05.2017 г.,
на място в деловодството на съда. На 30.05.2017 г. е постъпило по факс
уведомително писмо от началника на Затвора – Сливен, с приложена
медицинска бележка, че жалбоподателката е хоспитализирана за лечение в
болница и не може да бъде доведена в с.з. В с.з. на 31.05.2017 г. съдът е
конституирал ОП-Сливен като страна, даден е ход и е докладвано делото,
приети са писмените доказателства, даден е ход по същество. Съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. Решението е
постановено на 06.06.2017 г., като съдът е отхвърлил жалбата. Съобщения
до страните са изпратени на 06.06.2017 г., връчени са на 07.06.2017 г. и
09.06.2017 г. На 28.06.2017 г., на основание чл.132 от ПАРОАВАС, заверен



70

препис от влязлото в сила, необжалвано решение е изпратено на ответника
с писмо с обратна разписка.

Адм.д. № 214/2018 г. е образувано и разпределено автоматично на
28.06.2018 г. по постъпила на 28.06.2018 г. директно в съда жалба срещу
акт за установяване на публично задължение от 18.05.2018 г., издаден от
заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. За докладчик е
определена съдия Светлана Драгоманска, автоматично, измежду петима
съдии. С мотивирано разпореждане от 02.07.2018 г. на съдията докладчик
жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя е указано в 7-дневен
срок да внесе пропорционална д.т. по чл. 27, ал. 6 ЗУСЕСИФ. Наредено е
да се изпрати препис от жалбата на административния орган (АО), на
когото е указано в 7-дневен срок да представи цялата административна
преписка по издаването на акта, ведно с доказателства за датата на
съобщаването му, списък на заинтересованите лица и техните адреси. АО е
предупреден за последиците при неизпълнение на разпореждането.
Съобщенията са изпратени същия ден. Указанията са изпълнени от
оспорващия с молба от 10.07.2018 г. С разпореждане от 11.07.2017 г. съдът
е насрочил о.с.з. на 19.09.2018 г., конституирал е страните като оспорващ и
АО. Наредено е да се изпрати препис от жалбата на АО. Дадена е
възможност на страните в 14-дневен срок да представят писмен отговор и
да посочат доказателства и им е указано най-късно в първото с.з. да
изчерпят доказателствените си искания. Указана е общо доказателствената
тежест на страните, съобразно чл. 170, ал. 1 АПК. Наредено е да се
уведоми ОП-Сливен за образуваното съдебно производство. Призовките са
изпратени на 11.07.2017 г. На 25.07.2018 г. е постъпила административната
преписка. Становище от оспорващия, чрез неговия адвокат, във връзка с
дадените указания, ведно с писмени документи, е постъпило на 26.07.2018
г. На същата дата е постъпила молба от адвоката на оспорващия за
отсрочване на съдебното заседание поради лични ангажименти за времето
от 19.09. – 24.09.2018 г. с приложено доказателство. С разпореждане от
27.07.2018 г. съдът е отсрочил заседанието за 15.10.2018 г., когато е даден
ход и делото е докладвано. Приети са писмени доказателства, на
представителя на АО е указано да представи най-късно в следващото с.з.
прието доказателство в оригинал, тъй като копието е нечетливо. Допусната
е съдебно-техническа експертиза по искане на оспорващия и е назначено
вещо лице, определен е депозит, вносим в 3-дневен срок. Вещото лице е
задължено да изготви в срок от 10 дни заключението, което да представи
не по-късно в седмичен срок преди с.з. Делото е отложено за 12.11.2018 г.
Заключението е депозирано на 01.11.2018 г. В с.з. на 12.11.2018 г. е даден
ход на делото, изслушано е вещото лице и е прието заключението му. С
оглед извършеното уточнение от страна на пълномощника на оспорващия,
че не оспорва датата на връчване на документа, съдът е приел, че не следва
да събира доказателства за този факт. Даден е ход на устните състезания. С
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решение № 193 от 20.11.2018 г. съдия Драгоманска е отхвърлила жалбата и
е осъдила оспорващия да заплати разноски. Съобщенията до страните са
изпратени същия ден. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. На
19.12.2018 г. съдията е наредила изпращане на заверен препис от
решението на АО, което е изпратено същия ден с писмо с обратна
разписка. На 14.01.2019 г. е постъпила молба за издаване на изпълнителен
лист. С разпореждане от 15.01.2019 г. съдия Драгоманска е разпоредила
издаването му. Положен е печат за издаден на 15.01.2019 г. ИЛ, както и
печат, че решението е влязло в сила на 15.12.2018 г.
          Адм.д. № 119/2018 г. е образувано и разпределено автоматично на
02.04.2018 г. по постъпила на 02.04.2018 г. с писмо от АО жалба срещу
заповед от 15.12.2017 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” за
отказ за финансиране на проект, ведно с цялата административна преписка
по издаване на акта. За докладчик е определена съдия Стела Динчева,
автоматично, измежду шестима съдии. На 16.04.2017 г. делото е
преразпределено автоматично от съдия Бакалов на съдия Галя Иванова,
поради командироване на съдията-докладчик в АС-Бургас и съгласно
заповед № РД - 13-76/13.04.2018 г. С разпореждане от 17.04.2018 г. на
новия съдия докладчик жалбата е оставена без движение и на
жалбоподателя е указано в 7-дневен срок да представи пълномощно на
подписалия жалбата адвокат към датата на подаването й и да внесе д.т. в
размер на 10 лева. АО е задължен в 3-дневен срок да представи
доказателства за датата на връчване на оспорената заповед и четливо копие
на известието за доставяне, с което е подадена жалбата, да посочи писмено
размера на финансовата помощ, за която е подадено заявлението, с оглед
определяне на материалния интерес на жалбата. АО е предупреден за
последиците при неизпълнение на разпореждането. Съобщенията са
изпратени на 18.04.2018 г.  Указанията са изпълнени от оспорващия с
молба от 23.04.2018 г. На 08.05.2018 г. е постъпило писмо от АО. С
разпореждане от 10.05.2018 г. съдът е указал на жалбоподателя внасянето
на пропорционална такса в размер на 1690 лева, в 7-дневен срок. На
21.05.2018 г. е постъпило искане от оспорващата страна съдът да
преразгледа разпореждането от 10.05.2018 г., което е неправилно, тъй като
оспорената заповед е издадена по ЗПЗП, а ИАА по този закон съгласно
практиката на ВАС са без материален интерес. С разпореждане от
22.05.2018 г. съдът е констатирал, че указанията не са изпълнени, указал е
повторно на жалбоподателя да внесе пропорционалната такса, като същият
отново е предупреден, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без
разглеждане, а производството прекратено. Съобщението е изпратено на
22.05.2018 г., връчено е на 28.05.2018 г. С определение № 194 от
13.06.2018 г., поради неотстраняване в срок на нередовността, съдът е
оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството.
Съобщения до страните са изпратени на 14.06.2018 г. На 27.06.2018 г. е
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постъпила касационна частна жалба против прекратителното определение.
На 29.06.2018 г. съдия Иванова е разпоредила да се изпрати препис от
жалбата на насрещната страна за възражение в тридневен срок, след
изтичане на който делото да се изпрати на ВАС. АО, уведомен на
17.07.2018 г., не е подал възражение и на 25.07.2018 г. цялото
производство, ведно с касационната жалба са изпратени  на ВАС. С
определение № 12651 от 18.10.2018 г. по адм. д. № 11023/2018 г. на ВАС,
Трето отделение, частната жалба е оставена без разглеждане и е
прекратено производството по делото. Делото е върнато в АС-Сливен на
28.12.2018 г. Преписи от влезлите в сила съдебни актове са изпратени на
АО на 04.01.2019 г.

Адм.д. № 26/2018 г. е образувано и разпределено на 24.01.2018 г. от
съдия Слав Бакалов автоматично, между всички шестима съдии. За
докладчик е определен съдия Слав Бакалов. Образувано е по постъпила
на 24.01.2018 г., с молба от кмета на община Сливен, жалба срещу заповед
от 30.11.2017 г. на кмета на общината, с която е наредено отчуждаване в
полза на община Сливен на част от поземлен имот и е определено
дължимото обезщетение, ведно с цялата административна преписка по
издаването на оспорената заповед. С разпореждане на съдията докладчик
от 25.01.2018 г. делото е насрочено в о.с.з. на 01.02.2018 г., конституирани
са страните като оспорващ и административен орган, на които е указано до
датата на с.з. да представят възражения и да направят доказателствени
искания. Уважено е искането на оспорващия в жалбата и е назначена
съдебно-оценителна експертиза с поставена в жалбата задача, определено е
вещото лице и тридневен срок за изготвяне на заключението преди с.з, на
основание чл. 197, ал. 1 ГПК вр. чл. 27, ал. 3 ЗОбС. Определен е депозит,
вносим в 3-дневен срок от съобщаването, което да се извърши по
мобилния телефон на жалбоподателя. Наредено е да се съобщи на вещото
лице да започне работа незабавно. Разпределена е доказателствената
тежест. Наредено е страните да се призоват незабавно и да се уведоми ОП-
Сливен. Страните са уведомени същия ден, вещото лице е уведомено по
телефона. Депозитът е внесен същия ден – 25.01.2018 г. На 31.01.2018 г. е
постъпила молба от вещото лице, че поради отсъствието му от града по
лични причини е получил делото на 30.01.2018 г. и не е могъл да изготви
заключението, моли да се определи нов подходящ срок. В с.з. на 01.02.2018
г. е даден ход и е докладвано делото, приети са писмените доказателства.
За изготвяне на заключението делото е отложено за 07.02.2018 г., за която
дата е наредено в.л. да се призове по телефона. Заключението е депозирано
на 05.02.2018 г., извън срока. В с.з. на 07.02.2018 г. е даден ход на делото,
тъй като страните не са възразили по срока, заключението е прието,  даден
е ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в
законния срок. С окончателно решение № 29 от 09.02.2018 г. съдия
Бакалов е изменил оспорената заповед в частта относно оценката на
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отчуждената част, като я е завишил. Осъдил е община Сливен да заплати
разноски. Съобщения до страните са изпратени същия ден. На 15.02.2018 г.
е постъпила молба за издаване на ИЛ от оспорващия. С разпореждане от
16.02.2018 г. съдия Бакалов е разпоредил издаването му. Извършено е
надлежно отбелязване с печат върху решението за издадения ИЛ на
16.02.2018 г. С разпореждане от 16.02.2018 г., на основание чл.115, ал.1 от
ПАС, съдия Бакалов е разпоредил да се уведоми АО за резултата от
обжалването, като се изпрати заверен препис от решението.

КОНСТАТАЦИИ:

        Производствата по първоинстанционните административни дела  с по-
кратки процесуални срокове /ускорено производство/ по специални
закони, се образуват в деня на постъпване на документите в съда от
председателя, зам.председателя или съдия Динчева, разпределят се
незабавно и се докладват също незабавно на определения докладчик.
Делата се разпределят между всички съдии, които са на работа, при
изрично изключване на отсъстващите по обективни причини, при 100%
участие за всеки съдия.

        Проверените производства са образувани по предвидения в различни
закони ред – ЗУБ, ЗОбС, ЗУСЕСИФ и ЗИНСЗ, които предвиждат различни
срокове за образуване, разглеждане и решаване на делата.

        Проверените, образувани по чл. 84, ал. 2  и чл. 87 ЗУБ,
административни производства са образувани, разгледани и решени при
спазване на предвидените в чл. 85 и чл. 90 ЗУБ ред и срокове за ускорено
административно производство. В единия случай е спазен едномесечния
срок за разглеждане и решаване на делото, приключило с необжалваемо
решение, а в другия случай – едномесечния срок за разглеждане на делото,
като решението е постановено в рамките на 1 седмица. Решението на АС-
Сливен е оставено в сила при осъществения от ВАС касационен контрол.

        Проверените производство, разгледани по реда на чл. 27 ЗОбС, са
разгледани и решени при спазване на предвидените кратки срокове.
Производствата са продължили общо в рамките на 2 месеца, съгласно чл.
27, ал. 6 ЗОбС, дори по двете дела – срокът е 1 месец. Решенията са
постановени и обявени  в предвидения 7-дневен срок след заседанието, в
което е приключило разглеждането на делото. Спазвани са предвидените
срокове за насрочване на о.с.з. и и при отлагане на съдебните заседания. В
производствата по ЗОбС съдиите определят кратки срокове и на страните,
и в.л. за изпълнение на дадените указания, в рамките на 1 до 3 дни, като се
посочва и най-късния час на последния ден от срока.

         Останалите проверени ускорени производства са по ЗУСЕСИФ, чл.
27, ал. 5, разгледани в о.с.з. Общата продължителност на делата от
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постъпване на жалбата до приключване на разглеждането им в последно
съдебно заседание е от 2 месеца и половина до 4 месеца и половина, като
не е спазен 2-месечния срок, в който съдът следва да разгледа делото и да
постанови решението си. Съдебните актове са постановени в 3-седмичен
срок от обявяване на делото за решаване. Причините за неспазване на
кратките срокове са най-вече обективни: нередовни жалби, неизготвени
или непредставени в срок заключения по допуснатите експертизи,
неизпълнени от АО указания във връзка с установяване на материалния
интерес и други. По тези производства всички съдии определят д.т. като
пропорционални, съобразно чл.27, ал. 6 ЗУСЕСИФ.

3.5. СПРЕНИ и СПИРАНИ първоинстанционни
административни дела през 2017 г. и 2018 г.

Според предоставените от съда справки, през 2017 г. са спрени
производствата по 3 административни дела: адм.д. № 199/2016 г., адм.д. №
307/2016 г. и адм.д. № 7/2017 г. Основанието за спиране на производството
по първите две дела е чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК – взаимно
съгласие на страните. По третото дело основанието за спиране е чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК – наличие на преюдициален спор,
решението по който е от значение за решаване на спряното дело.

        През 2018 г. са спрени производствата по 4 административни дела. По
две от тях: адм.д. № 411/2017 г. и адм.д. № 412/2017 г. основанието за
спиране е чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК, а по другите две: адм.д.
№ 404/2017 г. и адм.д. № 199/2018 г. – чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, вр. чл. 144
АПК.

         Бяха проверени:

         Адм.д. № 199/2017 г. е образувано от председателя на съда на
26.07.2016 г. по постъпила на същата дата жалба срещу бездействия на
административни и общински органи по пряко произтичащи от
нормативен акт задължения. Разпределено е на същата дата автоматично
между всички съдии при 100% участие за всеки. За докладчик е
определена съдия Стела Динчева. Разпределението е извършено от съдия
Светлана Драгоманска. Жалбата е подадена директно в АС – Сливен. С
разпореждане от 24.08.2016 г. съдията докладчик е оставил жалбата без
движение и е указал отстраняване на нередовности. Задължил е ОСЗ –
Котел и кмета на община Котел в 7-дневен срок от получаване на
съобщението да представят конкретно посочени административни
преписки. След изпълнение на указанията с разпореждане от 27.09.2016 г.
съдът е насрочил о.с.з. на 10.11.2016 г., конкретизиран е предмета на
жалбата, конституирани са страните в производството, указана е
възможността за писмен отговор, като е посочен 7-дневен срок за
подаването му. Уведомена е ОП-Сливен за образуваното производство. В
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о.с.з. на 10.11.2016 г. съдия Динчева се е отвела от разглеждане на делото
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6  ГПК, тъй като явилия се пълномощник на
втория ответник е съдружник в адвокатско дружество със съпруга й. На
11.11.2016 г. делото е преразпределено от съдия Първанов при
изключването на отвелия се съдия и за докладчик е определен съдия Слав
Бакалов, който с разпореждане от 17.11.2016 г. е насрочил о.с.з. за
05.12.2016 г., когато е даден ход на делото, докладвано е и са изслушани
страните, които са задължени да представят конкретни доказателства.
Доказателства са изискани и от трети неучастващи в процеса лица.
Следващото о.с.з. е насрочено за 16.01.2017 г., когато е даден ход на
делото.  Приети са доказателства и за събиране на допълнителни писмени
доказателства е отложено за 13.02.2017 г. В това о.с.з. е даден ход на
делото, приети са доказателства и производството е спряно на основание
чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Възобновено е по искане на жалбоподателя с
разпореждане на съдията докладчик от 14.08.2017 г.  Насрочено е в о.с.з.
на 25.09.2017 г., когато е обявено за решаване. С решение № 163 от
24.10.2017 г. съдът е осъдил кмета на община Котел да внесе предложение
в ОбС – Котел за решение на основание чл. 45ж, ал. 2  ППЗСПЗЗ по искане
на началника на ОСЗ – Котел, като е определил 14-дневен срок за
предприемане на действията и е отхвърлил иска срещу ОСЗ – Котел.

Адм.д. № 307/2016 г. е образувано от председателя на съда на
21.11.2016 г. по постъпила на същата дата жалба срещу мълчалив отказ на
изпълнителния директор на ДФ Земеделие да се произнесе по заявление за
подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2010 г.
Разпределено е на същата дата автоматично между всички съдии при 100%
участие за всеки. За докладчик е определен съдия Слав Бакалов.
Разпределението е извършено от съдия Владимир Първанов. Жалбата е
подадена директно в АС – Сливен. С разпореждане от 24.11.2016 г.
съдията докладчик е оставил жалбата без движение с указания за
отстраняване на нередовности в едноседмичен срок. С молба от 06.12.2016
г. нередовностите са отстранени и с разпореждане от 08.12.2016 г. съдия
Бакалов е насрочил о.с.з. на 16.01.2017 г. Конституирал е страните,
наредено е изпращане на препис от жалбата ведно с приложенията и
страните са уведомени за възможността за отговор в 14-дневен срок.
Уведомена е ОП-Сливен за образуваното производство. В о.с.з. на
16.01.2017 год. е даден ход на делото, докладвано е и е изслушана явилата
се страна. Приети са писмени доказателства и са изискани доказателства и
за събирането им следващото с.з. е насрочено за 13.02.2017 г., когато
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК.
В 6-месечния законоустановен срок страните не са поискали
възобновяване, поради което с определение в з.с.з. на 17.08.2017 г. на
основание чл. 231, ал. 1 ГПК съдът е оставил без разглеждане жалбата и е
прекратил производството по делото.
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Адм.д. № 7/2017 г. е образувано от председателя на съда на
09.01.2017 г. по постъпила на същата дата жалба срещу заповед за
прилагане на ПАМ от 13.12.2016 г. Разпределено е на същата дата
автоматично между всички съдии при 100% участие за вечки. За докладчик
е определен съдия Слав Бакалов. Разпределението е извършено от съдия
Владимир Първанов. Жалбата е подадена директно в АС – Сливен. С
разпореждане от 10.01.2017 г. съдията  е насрочил о.с.з. за 13.02.2017 г.,
конституирал е страните, наредил е изпращане на препис от жалбата на
ответника. Изискана е административната преписка по издаване на
обжалваната заповед. За образуваното производство е уведомена ОП-
Сливен. В с.з. на 13.02.2017 г. е даден ход на делото и същото е
докладвано. Приети са писмени доказателства. Допуснати са до разпит и са
разпитани водените от страните свидетели. Делото е отложено за
13.03.2017 г. за събиране на писмени и устни доказателства, когато му е
даден ход. Разпитани са свидетели и производството е спряно до
приключване на производството по АНД № 31/2017 г. на РС-Сливен.
Разпоредено е ежемесечно извършване на справки по движението на
преюдициалното дело. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на
23.03.2017 г. Извършени са справки по движението на делото на РС-
Сливен през месец април и май 2017 г. На 22.05.2017 г. от РС-Сливен е
постъпил заверен препис от влязло в сила на 10.05.2017 г. решение по
преюдициалното дело. С разпореждане от 25.05.2017 г. съдията докладчик
е възобновил производството по адм.д. № 7/2017 г. и е насрочил о.с.з. за
19.06.2017 г., когато е даден ход на делото и същото е обявено за
решаване. С решение № 111 от 12.07.2017 г. съдът е отменил заповедта за
прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 1, б.”б” от ЗДвП като незаконосъобразна.

Адм.д. № 404/2017 г. е образувано от председателя на съда на
01.12.2017 г. по постъпила на същата дата жалба от две ФЛ срещу заповед
от 13.11.2017 г. на кмета на община Сливен. Жалбата е постъпила чрез
административния орган заедно с преписката. Разпределено е на
01.12.2017 г. автоматично между всички съдии при 100% участие за всеки.
За докладчик е определен съдия Слав Бакалов. Разпределението е
извършено от съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от 04.12.2017
г. жалбата е оставена без движение с указания за отстраняване на
нередовностите, които са изпълнени с допълнителна жалба от 11.12.2017 г.
С разпореждане от 12.12.2017 г. съдията докладчик е насрочил о.с.з. за
15.01.2018 г. и е конституирал страните. Наредил е изпращане на препис от
жалбите на АО за отговор и доказателства в 14-дневен срок. ОП-Сливен е
уведомена за образуваното производство. В о.с.з. на 15.01.2018 г. е даден
ход на делото. Докладвано е и производството е спряно на основание
чл.229, ал.1, т.1 от ГПК. Страните са предупредени за последиците при
невъзобновяване на производството в 6-месечен срок. С разпореждане от
12.06.2018 г. производството е възобновено и е насрочено о.с.з. на
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09.07.2018 г., когато е даден ход на делото. Приети са писмени
доказателства и с оглед оттегляне на оспорения административен акт,
жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е
прекратено. Определението е влязло в сила на 17.07.2017 г.

Адм.д. № 411/2017 г. е образувано от председателя на съда на
05.12.2017 г. по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу БНБ
с правно основание чл.1, ал.1  ЗОДОВ. Разпределено е от председателя на
съда на 05.12.2017 г. автоматично между всички съдии при 100% участие
за всеки. За докладчик е определена съдия Иглика Жекова. С разпореждане
от 06.12.2017 г. съдията докладчик е оставил ИМ без движение и е указал
отстраняване на констатираните нередовности в определен срок.
Нередовностите са отстранени с допълнителна молба на 29.12.2017 г., като
с молбата са приложени доказателства под опис. С разпореждане от
10.01.2018 г. съдията е насрочил о.с.з. на 13.02.2018 г., конституирал е
ищец и ответник, както и ОП-Сливен като страни в производството. Дал е
възможност на страните за отговор в 14-дневен срок. Отговор от БНБ е
постъпил на 06.02.2018 г. С разпореждане от 07.02.2018 год. съдията е
наредил препис от отговора да се изпрати на ищеца. С определение в з.с.з.
от 09.02.2018 г. производството по делото е спряно до приключване на
дело № С-571/2016 г. на СЕС, образувано по преюдициално запитване,
отправено с определение по адм.д. № 560/2016 г. на АС-Варна. По делото е
приложена справка от 22.10.2018 г., от която е видно, че решението на СЕС
е постановено на 04.10.2018 г. Приложено е копие от това решение. С
определение от 14.11.2018 г. съдът е възобновил производството по адм.д.
№ 411/2017 г. и отново го е спрял, този път до постановяване на съвместно
тълкувателно постановление по ТД № 2/2015 г. на ОСС от ГК и ТК на ВКС
и ОСС на съдиите на ВАС. От приложените справки е видно, че заседание
по ТД № 2/2015 г. е насрочено за 18.04.2019 г.

Адм.д. № 412/2017 г. е образувано от председателя на съда на
05.12.2017 г. по постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу БНБ
с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Разпределено е от председателя на
съда на 05.12.2017 г. автоматично между всички съдии при 100% участие
за всеки. За докладчик е определен съдия Галя Иванова. С разпореждане от
07.12.2017 г. съдията докладчик е оставил ИМ без движение и е указал
отстраняване на констатираните нередовности в определен срок.
Нередовностите са отстранени с допълнителна молба на 29.12.2017 г. С
разпореждане от 05.01.2018 г. съдията е насрочил о.с.з. на 22.02.2018 г.,
конституирал е ищец и ответник, както и ОП-Сливен като страни в
производството. Дал е възможност на страните за отговор в 14-дневен
срок. Отговор от БНБ е постъпил на 30.01.2018 г. С разпореждане от
01.02.2018 г. съдията е наредил препис от отговора да се изпрати на ищеца
и делото да се докладва в о.с.з.. С определение в з.с.з. от 14.02.2018 г.
производството по делото е спряно до приключване на дело № С-571/2016
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г. на СЕС, образувано по преюдициално запитване, отправено с
определение по адм.д. № 560/2016 г. на АС-Варна. По делото е приложена
справка от 13.11.2018 г., от която е видно, че решението на СЕС е
постановено на 04.10.2018 г. С определение от 13.11.2018 г. съдът е
възобновил производството по адм.д. № 411/2017 г. и отново го е спрял,
този път до постановяване на съвместно тълкувателно постановление по
ТД № 2/2015 г. на ОСС от ГК и ТК на ВКС и ОСС на съдиите на ВАС. От
приложените справки е видно, че заседание по ТД № 2/2015 г. е насрочено
за 18.04.2019 г.

Адм.д. № 199/2018 г. е образувано от председателя на съда на
18.06.2018 г. по постъпила на същата дата жалба от две ФЛ срещу решение
от 28.05.2018 г. на директора на ТП на НОИ - Сливен. Жалбата е
постъпила чрез административния орган заедно с преписката.
Разпределено е от председателя на 18.06.2018 г. автоматично между
всички съдии при 100% участие за всеки. За докладчик е определена съдия
Детелина Бозукова-Ганева. С разпореждане от 19.06.2018 г. съдията е
насрочил о.с.з. на 17.07.2018 г. и е конституирал страните в
производството. Наредил е изпращане на препис от жалбата на АО. Указал
е доказателствената тежест на страните, а на ответника възможността за
представяне на отговор в 14-дневен срок. Обявил е, че по
доказателствените искания в жалбата ще се произнесе в първото о.с.з. ОП-
Сливен е уведомена за образуваното производство. В о.с.з. на 17.07.2018 г.
съдът е дал ход на делото и го е докладвал. Изслушани са страните.
Приложени са писмените доказателства и е допусната СФИЕ. Делото е
отложено за събиране на доказателства и изслушване на СФИЕ за
25.09.2018 г. С определение в з.с.з. от 07.08.2018 г. съдът е определил
вещото лице по допуснатата експертиза и депозита. В о.с.з. на 25.09.2018 г.
съдът е дал ход на делото. Изслушана е СФИЕ и е прието заключението на
вещото лице, като е назначена ДСФИЕ. Допуснати са свидетели до разпит
в следващото о.с.з. е насрочено за 06.11.2018 г. С определения в з.с.з. от
01.10.2018 г., 16.10.2018 г. и 31.10.2018 г. съдията докладчик е формулирал
въпроси към вещото лице и е задължил ответника да внесе определения му
депозит. В о.с.з. на 06.11.2018 г. съдът е дал ход на делото и поради
неизготвена ДСФИЕ го е отложил за 18.12.2018 г. Заключението е
депозирана на 10.12.2018 г. В о.с.з. на 18.12.2018 г. е даден ход на делото и
е прието заключението по  ДСФИЕ. Приети са писмени доказателства и на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4  ГПК съдът е спрял производството до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. № 6795/2018 г. на РС-
Сливен. По движението на преюдициалното дело са извършвани
ежемесечни справки и към датата на проверката преюдициалното дело не е
приключило, тъй като по частна жалба е изпратено по компетентност на
ОС-Сливен.
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КОНСТАТАЦИИ:
В изпълнение на нарочна заповед на административния ръководител,

се извършват периодични проверки на ненасрочените, вкл. спрени дела,
резултатите от които се докладват на административния ръководител.
       По проверените спрени и спирани административни дела, се установи,
че стриктно и постоянно се следи и проверява дали пречките по
движението на делата са отпаднали. Събраните сведения при извършените
справки се докладват своевременно на съдията-докладчик, който от своя
страна предприема мерки за възобновяване на производството или
разпорежда извършване в определени срокове на следващи справки.
       Своевременно, в определения шестмесечен срок по чл. 231, ал. 1 ГПК,
съдът е възобновявал производството при постъпило искане от страна,
като се е произнасял в тридневен срок или незабавно. При непостъпило в
срока по чл. 231, ал. 1 ГПК искане за възобновяване, съдът своевременно,
без забава, е прекратявал производството, като е оставял без разглеждане
подадената жалба.
      По 2 от спрените по взаимно съгласие на страните дела /чл. 229, ал. 1, т.
1 ГПК/,  административните производства са възобновени, като едното е
приключило с постановяване на акт по същество, а другото е прекратено,
поради оттегляне на оспорения административен акт. Производството по
едно от делата е възобновено служебно и прекратено, на основание чл. 231,
ал. 1 ГПК, тъй като никоя от страните в определения шестмесечен срок не
е поискала възобновяването му.
      По спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК административни
производства са извършвани ежемесечни или периодични справки по
движението на преюдициалното дело. В срок от две седмици след влизане
в сила на постановения по преюдициалното дело съдебен акт,
производството по едно от спрените дела е възобновено, в едномесечен
срок е насрочено о.с.з., в което делото е обявено за решаване и съдебният
акт е постановен също в предвидения едномесечен срок. По останалите три
дела, пречките по движението им не са отпаднали към датата на
проверката, което е надлежно установено.
       По две от делата производствата са спрени до постановяване на
решение СЕС по преюдициално запитване. Решението по дело № С-
571/2016 г. на СЕС е постановено на 04.10.2018 г. Извършените по двете
дела справки са от различни дати, но производствата са възобновени почти
едновременно, с определения от два последователни дни, постановени
около месец след постановяване на решението на СЕС. По тези дела
производствата са спрени отново с определението за възобновяването им,
до постановяване на съвместно тълкувателно постановление на ВКС и
ВАС.
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3.6. Първоинстанционни административни дела с
ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО /ОХС/ през 2017 г. и
2018 г.

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., според предоставената от съда
справка, ходът по същество е бил отменен по 14 първоинстанционни
административни дела, от които: 4 – на доклад на съдия Бакалов, 2 – на
доклад на съдия Драгоманска, 1 – на доклад на съдия Иванова и 6 – на
съдия Динчева. По адм.д. № 115/2017 г. ходът по същество е отменян два
пъти. Пет от делата са били образувани през втората половина на 2016 г., а
останалите – през 2017 г.

         В периода 01.01.2018 г. – 31.12.-2018 г. ходът по същество е отменен
по 9 първоинстанционни административни дела, от които 1 е било
образувано през 2016 г., 5 – през 2017 г. и 3 – през 2018 г. На доклад на
съдия Бакалов са били 2 от делата, на доклад на съдия Драгоманска – 1, на
доклад на съдия Иванова – 3, на доклад на съдия Жекова – 1, на доклад на
съдия Бозукова – 1, на доклад на съдия Динчева – 2. По адм.д. № 390/2017
г., образувано на 24.11.2017 г., ходът по същество е отменян два пъти, от
различни докладчици – съдия Динчева и съдия Бакалов, на когото, след
командироването на съдия Динчева, делото е било преразпределено.
Производството по делото е прекратено с определение от з.с.з. на
06.07.2018 г., след отмяна на дадения в о.с.з. на 18.06.2018 г. ход по
същество.

          Бяха проверени:

Съдия Слав Бакалов
Адм.д. № 124/2017 г. е образувано и разпределено на 09.05.2017 г. по

постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу Прокуратура на РБ с
посочено правно основание чл.1 и чл.2  ЗОДОВ. За докладчик е определен
съдия Слав Бакалов. С разпореждане от 10.05.2017 г. производството е
оставено без движение и са дадени указания на ищеца за отстраняване на
нередовностите, като подпише исковата молба или представи пълномощно
за адвоката. С разпореждане от 25.05.2017 г. съдът е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 19.06.2017 г., когато му е дал ход, докладвал го е,
изслушал е страните, приел е писмените доказателства, разпитал е
свидетели и е дал ход по същество.

С определение от з.с.з. на 10.07.2017 г. съдът е отменил
определението от 19.06.2017 г., с което е даден ход по същество на делото,
„възобновил“ е производството и е оставил без движение ИМ. В срока за
произнасяне е констатирано, че ИМ е подписана от адвокат без надлежно
упълномощаване. Дадени са указания за отстраняване на нередовностите.
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С разпореждане от 18.07.2017 г. съдът е насрочил о.с.з. на 11.09.2017 г.,
когато отново е даден ход по същество. С решение № 149 от 03.10.2017 г.
искът е уважен частично.

Адм.д. № 176/2018 г. е образувано и разпределено на 30.05.2018 г. по
постъпила на същата дата жалба срещу заповед от 22.03.2018 г. на кмета на
община Сливен за одобряване на ПУП. За докладчик е определен съдия
Слав Бакалов. С разпореждане от 04.06.2018 г. производството е оставено
без движение и са дадени указания за отстраняване на нередовностите. С
разпореждане от 11.06.2018 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в
о.с.з. на 16.07.2018 г., конституирани са като оспорващи три ФЛ, АО и
тринадесет заинтересовани страни. В о.с.з. на 16.07.2018 г. съдът е дал ход
на делото, докладвал го е, изслушал е страните, приел е писмените
доказателства. Назначена е СТЕ и делото е отложено за 25.09.2018 г.,
когато след даване на ход, е отложено, поради непредставено в срок
заключение от вещото лице, за 23.10.2018 г. В с.з. на тази дата съдът е дал
ход на делото, приел е заключението по СТЕ и делото е обявено за
решаване.

С определение от з.с.з. на 12.11.2018 г. съдът е отменил
определението от 23.10.2018 г., с което е даден ход по същество на делото,
„възобновил“ е производството и е насрочил о.с.з. на 17.12.2018 г. В срока
за постановяване на решението съдът е констатирал, че от
административната преписка не е видно, дали за процесната територия има
действащ общ устройствен план, дали одобреният ПУП му съответства и
дали при липса на ОУП, процесният имот попада в някоя от хипотезите на
чл. 109, ал. 3 ЗУТ. Тези обстоятелства не са били установени и с
експертното заключение. Указано е на АО да представи доказателства.
Възложена е повторна задача на СТЕ. В с.з. на 17.12.2018 г. не е даден ход
на делото поради нередовно призоваване на заинтересована страна.
Отложено е за 28.01.2019 г., когато е даден ход,  и с протоколно
определение от о.с.з. жалбата е оставена без разглеждане предвид
оттеглянето й от тримата оспорващи и производството по делото е
прекратено.

Съдия Светлана Драгоманска
Адм.д. № 263/2017 г. е образувано и разпределено на 22.08.2017 г. по

постъпила на същата дата директно в съда жалба срещу отказ за
регистрация на заявление за достъп до обществена информация и
мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от
председателя на НЧ „Пробуда” – с.Биково. За докладчик е определена
съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от 12.09.2017 г. съдията е
наредил да се изпрати препис от жалбата на председателя на НЧ „Пробуда-
1907” и го е задължил да представи заверено копие от наличната преписка
по заявлението на жалбоподателя, както и да изрази становище по делото.
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Указанията са изпълнени на 19.09.2017 г. С разпореждане от 20.09.2017 г.
съдията е наредил препис от становището и приложенията към него да
бъдат изпратени на жалбоподателя, на когото е указано в 7-дневен срок да
означи обжалвания АА, да конкретизира оспорването, да посочи в какво се
състои незаконосъобразността на оспорения акт и да конкретизира
искането си. В изпълнение на разпореждането, на 02.10.2017 г. е постъпило
писмено заявление от жалбоподателя. С разпореждане от 06.10.2017 г.
съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 30.10.2017 г., когато му
е дал ход, докладвал го е, изслушал е страните, приел е писмените
доказателства и е дал ход по същество.

С определение от з.с.з. на 17.11.2017 г. съдът е отменил
определението от 30.10.2017 г., с което е даден ход по същество на делото,
оставил е без разглеждане жалбата като недопустима и е прекратил
производството. Съдът е приел за безспорно установено, че подаденото
заявление за достъп до обществена информация е регистрирано и по него е
постановен акт по чл. 28, ал. 2 ЗДОИ, с който търсената информация е
предоставена. Наличието на изричен акт по същото заявление, лишава
заявителя от правен интерес от оспорване на мълчалив отказ. С
определение от 08.01.2018 г. по адм.д. № 14537/2017 г., ВАС, Пето
отделение, е оставил в сила обжалваното определение на АС-Сливен.

Адм.д. № 115/2018 г. е образувано и разпределено на 29.03.2018 г. по
постъпило на същата дата, изпратено от ВАС с определение от 27.03.2018
г. за разглеждане от АС-Сливен на адм.д. № 99/2018 год. на АС-Стара
Загора, което е било образувано по жалба на ФЛ с искане да бъде обявено
за незаконосъобразно обявление в ДВ, бр.12/ 2017 г. по адм.д. № 14/2017
г., по описа на АС-Стара Загора, в частта, разкриваща личните данни,
както и да бъде наложена санкция на съда за нарушение на ЗЗЛД. За
докладчик е определена съдия Светлана Драгоманска. С разпореждане от
11.04.2018 г. производството е оставено БД и са дадени указания за
отстраняване на нередовностите. С разпореждане от 02.05.2018 г. съдът е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 11.06.2018 г., когато е дал ход,
докладвал го е, приел е писмените доказателства и го е обявил за
решаване. Страните не са се явили.

С определение от з.с.з. на 05.07.2018 г. съдът е отменил
протоколното определение от 11.06.2018 г., с което е даден ход по
същество на делото, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил
производството, поради недопустимостта й. Съдът е приел, че жалбата е
просрочена. Подадена е след изтичане на срока по чл. 149, ал. 1 АПК, а
така също и след изтичане на срока по чл. 140, ал. 1 АПК. С определение
от 03.10.2018 г. по адм.д. № 10476/2018 г., ВАС, Пето отделение, е оставил
в сила определението на АС-Сливен.

Съдия Галя Иванова
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Адм.д. № 115/2017 г. е образувано и разпределено на 27.04.2017 г. по
постъпила на същата дата жалба срещу решение на ОбС – Сливен, с което
не е прието предложение за одобряване и изработване на проект за ПУП за
конкретен поземлен имот. За докладчик е определена съдия Галя Иванова.
С разпореждане от 28.04.2017 г. производството е оставено без движение и
са дадени указания за отстраняване на нередовностите в жалбата. АО е
задължен да представи административната преписка. С разпореждане от
23.05.2017 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 26.06.2017
г., когато му е дал ход, докладвал го е, изслушал е страните, приел е
писмените доказателства и е дал ход по същество.

С определение от з.с.з. на 10.07.2017 г. съдът е отменил
определението от 26.06.2017 г., с което е даден ход по същество на делото,
„възобновил“ е производството и е насрочил о.с.з. на 17.08.2017 г. В срока
за постановяване на решението съдът е констатирал необходимостта от
събиране на допълнителни доказателства за установяване на факти по
делото. В тази връзка е указал на оспорващия да представи писмени
доказателства, удостоверяващи качеството му на заинтересовано лице по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 ЗУТ. Задължил е АО в 3-дневен срок от
съобщението да представи конкретно посочени документи. Предупредил е
страните за последиците от неизпълнение на указанията, включително
налагане на санкции.

В с.з. на 17.08.2017 г. делото отново е обявено за решаване и с
определение от 22.08.2017 г. ходът  по същество отново е отменен.
Жалбата е оставена без разглеждане и производството по адм.д. №
115/2017 г. е прекратено, поради недопустимостта й. С определение от
20.11.2017 г. по адм.д. № 12074/2017 г., ВАС, Второ отделение е отменил
определението на АС-Сливен от 22.08.2017 г. и е върнал делото на същия
състав за произнасяне по същество. Делото е постъпило в АС- Сливен на
22.11.2017 г. Разпоредено е всички съдии да се запознаят с акта на ВАС,
след което е докладвано на докладчика на 27.11.2017 г. С разпореждане от
същата дата съдията докладчик е насрочил о.с.з. на 14.12.2017 г., задължил
е АО да представи конкретни документи. В с.з. на 14.12.2017 г. е даден ход
на делото, приети са писмени доказателства и делото е обявено за
решаване. С решение № 239 от 20.12.2017 г. съдът е отменил решението на
ОбС – Сливен и му е изпратил административната преписка за ново
произнасяне в едномесечен срок при съобразяване с указанията в мотивите
на решението. С решение от 14.06.2018 г. по адм.д. № 2154/2018 г., ВАС,
Второ отделение е отменил решението на АС-Сливен и вместо него е
постановил друго, с което е отхвърлил жалбата като неоснователна.
          Другото изискано за проверка дело, на доклад на съдия Иванова, е
изпратено по жалба във ВАС на 23.01.2019 г. Адм.д. № 342/2016 г.  е
образувано на 30.12.2016 г. по искова молба с предявен иск по чл. 1
ЗОДОВ и е разглеждано по реда на чл. 203 и сл. АПК. Първото о.с.з. е
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насрочено за 09.02.2017 г., отложено, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал. 2
ГПК. Проведени са 10 о.с.з. за събиране на доказателства, най-вече за
изготвяне на експертизи, вкл. повторни. В о.с.з. на 31.05.2018 г. съдът е
обявил делото за решаване. С определение от з.с.з. на 25.06.2018 г.
протоколното определение, с което е приключено съдебното дирене и е
даден ход на устните състезания, е отменено, производството по адм.д. №
342/2016 г. е „възобновено“. В срока за произнасяне съдът е установил
необходимост от събиране на допълнителни доказателства за установяване
на фактите по делото. Насрочил е о.с.з. на 20.09.2018 г. и е назначил СТЕ.
В следващото о.с.з., проведено на 31.10.2018 г. съдът е обявил делото за
решаване и на 12.11.2018 г. е постановил съдебно решение № 192, с което
е отхвърлил предявените искове срещу всеки от ответниците разделно и
срещу двамата ответници – солидарно.

Съдия Иглика Жекова
Адм.д. № 343/2018 г. е образувано и разпределено на 04.12.2018 г. по

постъпила чрез АО на същата дата жалба срещу решение от 12.11.2018 г.
на директора на ТП на НОИ – Сливен, с което е отхвърлена жалба срещу
разпореждане от 25.09.2018 г. на ръководителя на РПО. За докладчик е
определена съдия Иглика Жекова. С разпореждане от 06.12.2018 г. съдът е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 15.01.2019 г., когато е даден ход,
докладвано е, изслушани са страните. Приети са писмените доказателства,
разпитани са свидетели, страните са заявили, че нямат други
доказателствени искания и е даден ход по същество.

С определение от з.с.з. на 06.02.2019 г. съдът е „възобновил“
производството. Указал е на АО в 7-дневен срок да представи посочените
в писмената защита документи и е насрочил о.с.з. на 05.03.2019 г. В с.з. на
05.03.2019 г. е даден ход на делото, приети са представените от АО
доказателства и е обявено за решаване. С решение № 40 от 03.04.2019 г.
съдът е отменил обжалваното решение като незаконосъобразно и е върнал
преписката на директора на ТП НОИ – Сливен за произнасяне по
същество, съобразно дадените в мотивите указания. Съобщенията са
изпратени на 03.04.2019 г. и е върнато само съобщението до АО, връчено
на 04.04.2019 г.
           Второто изискано за проверка адм.д. № 383/2017 г., на доклад на
съдия Жекова, на 15.02.2019 г. е изпратено по компетентност във ВАС, за
произнасяне по касационна жалба. Делото е било образувано на 20.11.2017
г. С разпореждане от 22.11.2017 г. производството е оставено без движение
с указания до жалбоподателя и ответника по жалбата за представяне на
доказателства относно начина и датата на подаване, респ. – получаване на
жалбата. С разпореждане от 12.12.2017 г. съдията е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 09.01.2018 г. Проведени са и са отложени 7 съдебни
заседания, поради неизготвени в срок заключения по еднолична и
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комплексна експертизи. Делото е обявено за решаване в о.с.з. на 13.11.2018
г. С определение от з.с.з. на 20.11.2018 г. съдия Жекова е „възобновила“
адм.д. № 383/2017 г. и го е насрочила за разглеждане в о.с.з. на 03.12.2018
г. В срока за постановяване на решението съдът е констатирал, че едва в
хода по същество е представена цитирана заповед за оправомощаване,
ведно с доказателства за отсъствие на титуляра на длъжност „директор“ на
БД ИБР. Предвид необходимостта от приобщаване по делото по надлежен
ред на по-късно представените доказателства, касаещи компетентността на
органа, издал оспорения административен акт, съдията е приел, че
съдебното производство следва да се възобнови във фазата по събиране на
доказателства.

Съдия Детелина Бозукова-Ганева
Адм.д. № 69/2017 г. е образувано и разпределено на 14.03.2017 г. по

постъпило на същата дата по подсъдност адм.д. № 519/2017 г. на АС-
Бургас, което е било образувано по жалба срещу решение от 01.02.2017 г.
на директора на Агенция „Митници”, с което е отхвърлена жалба срещу
решение от 16.12.2016 г. на началника на митница Бургас за прекратяване
на удостоверение за регистрация на ЮЛ със седалище в гр.Сливен. За
докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-Ганева. С разпореждане
от 17.03.2017 г. производството е оставено без движение и са дадени
указания за отстраняване на нередовностите. С разпореждане от 10.04.2017
г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 09.05.2017 г., когато
му е дал ход, докладвал го е, изслушал е страните, приел е писмените
доказателства, оставил е без уважение искане за спиране на
производството и е дал ход по същество.

С определение от з.с.з. на 22.05.2017 г. съдът е отменил
определението от 09.05.2017 г., с което е даден ход по същество на делото,
„възобновил“ е производството и го е оставил без движение. Указал е на
жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на определението синдикът
да се яви в деловодството на АС-Сливен и подпише жалбата, или
представи екземпляр от същата, подписан от него, както и да представи
доказателства за подаване на жалбата в срока по чл. 149 АПК. Задължила е
началника на митница Бургас да представи доказателства за получаване на
жалбата в Агенция „Митници”, а доказателства за връчване на решението
са изискани от трето лице – Български пощи ЕАД.

С определение от з.с.з. на 09.06.2017 г. съдът е оставил жалбата без
разглеждане и е прекратил производството по делото. Процесуалната
недопустимост на жалбата е мотивирана с неспазване на срока за
подаването й. С определение от 29.11.2017 г. по адм.д. № 10281/2017 г.,
ВАС, Второ отделение, е отменил определението на АС-Сливен от
09.06.2017 г. като незаконосъобразно и е върнал делото за продължаване
на съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в АС-Сливен на
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01.12.2017 г. С него са се запознали всички съдии и с разпореждане от
04.12.2017 г. съдията докладчик го е насрочил в о.с.з. на 16.01.2018 г.
Отново е конституирал страните, като синдикът на оспорващия е вписан
като негов представител, заедно с управителя. В о.с.з. на 16.01.2018 г. е
даден ход на делото, докладвано е, приети са доказателствата и е обявено
за решаване. С решение № 6 от 24.01.2018 г. съдът е отменил обжалваното
решение на административния орган. С решение от 22.10.2018 г. по адм.д.
№ 4066/2018 г., ВАС, Първо отделение, е отменил решението на АС-
Сливен и вместо него е постановил друго, с което е отхвърлил жалбата
против решението на началника на митница Бургас за прекратяване на
регистрацията ЗАДС.

Адм.д. № 221/2018 г. е образувано и разпределено на 05.07.2018 г. по
постъпила на същата дата жалба срещу мълчалив отказ на началник сектор
ПП към ОДМВР – Сливен да издаде СУМПС по заявление от 07.06.2018 г.
За докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-Ганева. С
разпореждане от 12.07.2018 г. производството е оставено без движение и
са дадени указания за отстраняване на нередовностите. С разпореждане от
06.08.2018 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 25.09.2018
г., когато е дал ход, докладвал го е, приел е писмените доказателства и го е
обявил за решаване. Страните не са се явили в с.з.

С определение от з.с.з. на 01.10.2018 г. съдът е отменил
определението от 25.09.2018 г., оставил е без разглеждане жалбата като
процесуално недопустима и е прекратил производството по делото.
Констатирал е, че на 22.08.2018 г. в съда е постъпила молба от АО, според
която на жалбоподателя е издадено исканото СУМПС на 30.07.2018 г.
Видно от писмото, съдията докладчик е поставил върху него резолюция
„КД“ на 07.09.2018 г.

Съдия Стела Динчева
Адм.д. № 206/2017 г. е образувано и разпределено на 11.07.2017 г. по

постъпила на 10.07.2017 г. жалба от АПИМП ЕООД срещу писмена покана
от РЗОК – Сливен относно възстановяване на суми, получени без правно
основание. За докладчик е определена съдия Стела Динчева. С
разпореждане от 12.07.2017 г. производството е оставено без движение и
са дадени указания за отстраняване на нередовностите. С разпореждане от
18.07.2017 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 31.08.2017
г.,  когато му  е дал ход,  докладвал го е,  изслушал е страните,  приел е
писмените доказателства. Назначена е СИЕ и делото е отложено за
25.10.2017 г. В о.с.з. на 25.10.2017 г. е даден ход на делото, прието е
заключението, оставени са без уважение доказателствени искания на
страните и е даден ход по същество.

С определение от з.с.з. на 15.11.2017 г. съдът е отменил
определението от 25.10.2017 г., с което е даден ход по същество на делото,
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„възобновил“ е производството и е насрочил о.с.з. на 18.01.2018 г.
Назначена е допълнителна СИЕ и са формулирани задачите. В о.с.з. на
18.01.2018 г. е даден ход на делото, прието е представеното в срок
допълнително заключение и е даден ход по същество. С решение № 10 от
01.02.2018 г. съдът е отменил писмената покана като незаконосъобразна. С
решение от 15.11.2018 г. по адм.д. № 4161/2018 г., ВАС, Шесто отделение,
е отменил обжалваното решение на АС-Сливен и вместо него е постановил
друго, с което е отхвърлил жалбата като неоснователна.

         На проверяващите бяха предоставени копия от определенията по
всички административни дела, по които е бил отменен хода по същество
през 2017 г. и през 2018 г. По 10 от тях производствата са били
прекратени, по 1 – исковата молба е оставена без движение и по 2 – делата
са насрочени за разглеждане в о.с.з., след което са приключени с
постановяване на акт по същество.
        При прегледа на определенията  се установи, че с  определението за
отмяна на хода по същество по: адм.д. № 201/2016 г., образувано на
27.07.2016 г.; адм.д. № 259/2016 г., образувано на 21.09.2016 г. и адм.д №
300/2016 г., образувано на 18.11.2016 г.,  всички на доклад на съдия
Динчева, жалбите са били оставени без разглеждане като недопустими и
производствата са били прекратени. По първите две посочени дела, съдът е
направил обоснован извод за липса на правен интерес у оспорващия за
обжалване на процесните заповеди след съвкупната преценка на всички
събрани по делото доказателства, включително заключението на вещото
лице. По адм.д. № 300/2016 г. съдът е приел оспорването за недопустимо,
поради липса на предмет, тъй като от административната преписка  се
установило, че търсеният краен акт вече бил постановен, а към датата на
сезиране на съда са били изтекли преклузивните срокове по чл. 149, ал. 1
АПК и чл. 140 АПК.
           С определенията за отмяна на хода по същество, са прекратени
производствата по адм.д. № 14/2017 г., адм.д. № 195/2017 г., адм.д. №
200/2017 г., адм.д. № 297/2017 г., адм.д. № 390/2017 г., адм.д. № 410/2017
г. и адм.д. № 445/2017 г. По адм.д.  № 14/2017 г. съдия Динчева е приела,
че оспорването е недопустимо, тъй като  ОП-Сливен не е задължен субект
да предостави  изискана информация, която не се намира у него. Жалбата
по адм.д. № 195/2017 г. е оставена без разглеждане от съдия Бакалов като
недопустима – подадена след срока по чл. 149, ал. 3, вр. ал. 1 АПК и при
липса на правен интерес от оспорването. По адм.д. № 200/2017 г. съдия
Драгоманска е приела жалбата за процесуално недопустима, тъй като
оспореното с нея писмо на административния орган не съставлява
индивидуален административен акт. По адм.д. № 297/2017 г. съдия
Динчева е направила обоснован извод за липса на правен интерес у
оспорващите за обжалване на процесната заповед след съвкупната
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преценка на всички събрани по делото доказателства, включително
заключението на вещото лице. По адм.д. № 390/2017 г.  съдия Динчева в
срока за постановяване на решението е констатирала, че ответната страна
по жалбата е неправилно конституирана и с определението за отменяне
хода по същество е насрочила о.с.з. за 12.04.2018 г. и е конституирала като
страна  административния орган, издал обжалвания акт. Поради
командироването й, делото е било преразпределено на съдия Бакалов,
който с определение от з.с.з. на 06.07.2018 г. е отменил хода по същество
от о.с.з. на 18.06.2018 г., оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил
производството. Приел е оспорването за недопустимо, поради липса на
подлежащ на обжалване административен акт, липса на мълчалив отказ по
смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК при отсъствие на сезиране на
административния орган, както и че бездействието на органа не
представлява мълчалив отказ, тъй като срокът за произнасяне не е
започнал да тече. Съдия Иванова е приела жалбата за недопустима, като
подадена от лице, което няма правен интерес от оспорването по адм.д. №
410/2017 г., тъй като не е било страна в административното
правоотношение. По адм.д. № 445/2017 г. съдия Иванова е приела жалбата
за недопустима, тъй като била подадена след изтичане на предвидения в
разпоредбата на чл. 149, ал. 1 АПК 14-дневен преклузивен срок.
         С определението от 14.03.2017 г., постановено в з.с.з. по адм.д. №
267/2016 г., съдия Бакалов е отменил дадения ход по същество и е оставил
без движение исковата молба с указания в 7-дневен срок да бъде посочен
надлежен ответник по предявения иск, съгласно изискванията на чл. 205
АПК.
         Ходът по същество е отменен, след констатирани в срока за
постановяване на решението непълноти в представените от
административния орган преписки по издаване на оспорените актове, по
адм.д. № 279/2016 г., на доклад на съдия Бакалов  и адм.д. № 47/2017 г., на
доклад на съдия Динчева.

КОНСТАТАЦИИ:
         Установи се, че през 2017 г. е отменен хода по същество по 14 от
обявените за решаване дела, което 2.65% от разгледаните
първоинстанционни административни дела през годината и 3,33 % от
приключените до края на годината. През 2018 г. процентът на делата с
отменен ход по същество спрямо разгледаните е 1.73%, а спрямо
приключените – 2.26%. Несъществен е делът на делата с ОХС и спрямо
делата, по които е постановен акт по същество, като за 2017 г. се равнява
на 3.26%, а през 2018 г. – 1.77%.
         Въпреки отмяната на хода по същество, по нито едно дело
производството не е било забавено необосновано, още повече, че
разглеждането на делата е приключило в едно о.с.з. Може да бъде
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направен категоричен извод, че производствата са приключили в разумен
срок. Изключение правят адм.д. № 342/2017 г. и адм.д. № 383/2017 г.,
приключили  съответно за около 2 г. и повече от 1 година, но причините за
продължителността на производствата не е в ОХС, а в многобройните с.з.,
отлагани за събиране на доказателства по първото дело и заради
неизготвени и непредставени в срок заключения от в.л. – по второто дело.
Отмяната на хода по същество е допустимо и необходимо процесуално
средство, чрез което се отстраняват допуснати процесуални нарушения,
представляващи отменителни основания, изясняват се в пълнота
фактическите обстоятелства от значение за правилното решаване на спора.
Прекратяването на производството по административните дела, поради
недопустимост на оспорването, след като е обявен ход по същество на
делото, често се дължи на това, че правният интерес от обжалване на ИАА
се установява след събиране на многобройни доказателства, вкл.
експертизи и съвкупната им преценка.
         Минимален е броят на делата, по които след отмяна на хода по
същество, производството е оставено без движение, делото е насрочено в
о.с.з. за събиране по надлежен път на допълнителни необходими
доказателства, или производството е прекратено несвоевременно. В тези
случаи причините се коренят в пропуски от страна на съдията-докладчик
при подготовката и проучването на делото, било преди насрочване на
първото о.с.з., било преди приключване на производството в последното
о.с.з.
        По проверените дела с отменен ход по същество, по които е
осъществен касационен контрол върху постановените актове
едновременно със или след отмяната на хода по същество, се установи
следното: определенията по две от делата /адм.д. № 263/2017 г. и адм.д. №
115/2018г./, с които жалбите са оставени без разглеждани и производствата
са прекратени, са били оставени в сила от ВАС; по две от делата / адм.д. №
115/2017 г. и адм.д. № 69/2017 г./ определенията, с които жалбите са
оставени без разглеждане и производствата прекратени са били отменени и
първото дело е върнато за произнасяне по същество, а второто – за
продължаване на съдопроизводствените действия. Изцяло са били
отменени и вместо тях са постановени други решения от ВАС по адм.д. №
115/2017 г., адм.д. № 69/2017 г. и адм.д. № 206/2017 г.

3.7. Срочност на постановяване на съдебните актове по
първоинстанционните административни дела

          В АС-Сливен не се установиха постановени извън срока по чл.
172, ал. 1 АПК, или необявени, съдебни актове, по образуваните или
обявени за решаване през 2017  г.  и 2018  г.  административни
първоинстанционни дела.
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4.     Движение и приключване на КАСАЦИОННИТЕ
    производства  през 2017 г. и 2018 г.

          През 2017 г. в АС-Сливен са разгледани общо 260 касационни
административни дела, от които останалите несвършени в края на 2016 г.
са били 23, а новообразуваните са 237. Към 31.12.2017 г. са свършени 220
от делата и 40 са останали неприключени. През 2018 г. са разгледани общо
343 касационни административни дела, от които останалите несвършени в
края на 2017 г. са били 40, а новообразуваните са 303. Към 31.12.2018 г. са
свършени 305 от делата и 38 са останали неприключени.

          При проверката се установи, че към 08.04.2019 г. в АС-Сливен не
се намират неприключени, образувани през 2017 г. и 2018 г.
касационни административни дела. С оглед на горното бяха
проверени неприключили касационни производство, образувани през
2019 г.:

КНАД № 10/2019 г. е образувано и разпределено на 16.01.2019 г. от
председателя на съда по постъпила на същата дата от РС-Сливен
касационна жалба срещу решение по АНД № 18/2018 г. на 5-ти състав на
Сливенския районен съд. Разпределението е извършено между всички
съдии при 100 % участие на всеки и за докладчик е определена съдия Галя
Иванова.

С разпореждане от 22.01.2019 г. съдията докладчик е насрочил
делото за разглеждане в о.с.з. на 20.02.2019 г., когато не е даден ход на
делото поради уважаване на молба на ответника по КЖ за отлагане на
делото, предвид внезапно заболяване на пълномощника му. Следващото
о.с.з. е насрочено за 20.03.2019 г., когато е даден ход на делото.
Докладвано е. Изслушани са страните и е даден ход по същество. С
решение от 09.04.2019 г. обжалваното решение на РС-Сливен е оставено в
сила. Делото е разгледано и решено в състав: председател – Светлана
Драгоманска и членове: Галя Иванова – докладчик и Иглика Жекова.

КНАД № 35/2019 г. е образувано и разпределено на 27.02.2019 г. от
председателя на съда по постъпила на същата дата от РС – Сливен
касационна жалба срещу решение по АНД № 776/2018 г. на 7-ми състав на
Сливенския районен съд. Разпределението е извършено между всички
съдии при 100 % участие на всеки и за съдия докладчик е определен съдия
Слав Бакалов.

С разпореждане от 28.02.2019 г. съдията докладчик е насрочил
делото за разглеждане в о.с.з. на 27.03.2019 г. Конституирал е страните в
производството. Наредил е да се съобщи на ответника по касация
възможността за писмен отговор в 14-дневен срок и посочване на писмени
доказателства. На касатора е наредено да се съобщи, че може да ангажира
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писмени доказателства в 14-дневен срок от получаване на призовката.
Наредено е за съдебното заседание да бъде призована и ОП-Сливен.

Със заповед № РД – 13 – 99 от 22.03.2019 г. председателят на съда е
възложил на зам.председателя – съдия Светлана Драгоманска да го замести
като съдия докладчик при разглеждане на делото в о.с.з. на 27.03.2019 г.
Причината за заместването е командировка за периода 25-27.03.2019 г.

На 27.03.2019 г. делото е разгледано от състав: председател –
Светлана Драгоманска и членове: Галя Иванова и Детелина Бозукова-
Ганева. Даден е ход на делото, докладвано е, изслушани са страните,
даден е и ход по същество. След протокола от съдебното заседание е
приложен протокол за преразпределение на делото от 28.03.2019 г.,
извършено от председателя на съда ръчно при опция „на определен съдия”,
като са посочени причините: цитираните заповеди и служебна
командировка на докладчика. За докладчик е определена съдия
Драгоманска. С решение № 50 от 09.04.2019 г. обжалваното решение на
РС-Сливен е отменено и вместо него е постановено друго, с което НП от
13.03.2018 г. на началника на митница Бургас е потвърдено.

КНАД № 40/2019 г. е образувано и разпределено на 07.03.2019 г. от
председателя на съда по постъпила на същата дата от РС-Сливен
касационна жалба срещу решение по АНД № 1526/2018 г. на 7-ми състав
на Сливенския районен съд. Разпределението е извършено между всички
съдии при 100 % участие на всеки и за докладчик е определена съдия
Иглика Жекова.

С разпореждане от 11.03.2019 г. съдията докладчик е насрочил
делото за разглеждане в о.с.з. на 17.04.2019 г., конституирал е страните в
производството, наредил е да се съобщи на ответника по касация
възможността за писмен отговор в 14-дневен срок и посочване на писмени
доказателства. На касатора е наредено да се съобщи, че може да ангажира
писмени доказателства в 14-дневен срок от получаване на призовката.
Наредено е за съдебното заседание да бъде призована и ОП-Сливен.

КНАД № 45/2019 г. е образувано и разпределено на 13.03.2019 г. от
председателя на съда по постъпила на същата дата от РС-Сливен
касационна жалба срещу решение по АНД № 1284/2018 г. на 4-ти състав на
Сливенския районен съд. Разпределението е извършено между всички
съдии при 100 % участие на всеки и за докладчик е определен съдия Слав
Бакалов.

С разпореждане от 18.03.2019 г. съдията докладчик е насрочил
делото за разглеждане в о.с.з. на 17.04.2019 г. Конституирал е страните в
производството. Наредил е да се съобщи на ответника по касация
възможността за писмен отговор в 14-дневен срок и посочване на писмени
доказателства. На касатора е наредено да се съобщи, че може да ангажира
писмени доказателства в 14-дневен срок от получаване на призовката. За
съдебното заседание е призована и ОП-Сливен.



92

КНАД № 51/2019 г. е образувано и разпределено на 26.03.2019 г. от
съдия Светлана Драгоманска по постъпила на същата дата от РС-Сливен
касационна жалба срещу решение по АНД № 1340/2018 г. на 4-ти състав на
Сливенския районен съд. Разпределението е извършено между всички
съдии при 100 % участие на всеки и за докладчик е определена съдия
Детелина Бозукова-Ганева.
          С разпореждане от 27.03.2019 г. съдията докладчик е насрочил
делото за разглеждане в з.с.з. на 08.05.2019 г. Конституирал е страните в
производството. Наредил е да се изпрати препис от КЖ на ОП-Сливен и е
указал на същата, че на основание чл. 217, ал. 4 АПК прокурорът следва да
представи  заключение в 14-дневен срок от получаване на преписа от КЖ.
Дал е възможност на ответника по жалбата да представи писмен отговор в
14-дневен срок от получаване на съобщението. Наредил е насрочването на
з.с.з. да се отрази в графика за заседания на сайта на АС-Сливен, а препис
от разпореждането да се връчи на касатора, ответника по КЖ и ОП-
Сливен.

          По всички проверени дела актът за образуване е във формата на
печат, поставен върху първата страница на касационната жалба и съдържа
номера на делото, името на докладчика и подпис на председателя.
Входящият номер на регистратурата е поставен върху съпроводителното
писмо на РС-Сливен.

В АС-Сливен няма касационни административни дела,
образувани преди 01.01.2017 г. и неприключили към 31.12.2018 г.

          В периодите 2017 г. и 2018 г., както и към датата на проверката в
АС-Сливен няма спрени касационни административни дела.

         Делата с ОХС през 2017 г. и 2018 г. са само четири.
Делата, по които е бил отменен хода по същество през 2017 г. и 2018

г., са приключени и върнати на първоинстанционните съдилища. На
проверяващите бяха предоставени копия от определенията, с които ходът
по същество е бил отменен.
         През 2017 г. е отменен хода по същество по едно дело:

КАНД № 81/2017 г. е образувано на 06.06.2017 г., на доклад на съдия
Бозукова. Обявено е за решаване в о.с.з. на 05.07.2017 г. С определение от
з.с.з. на 14.07.2017 г. съдебният състав е отменил протоколното
определение, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на
устните състезания, „възобновил“ е производството и е оставил без
движение касационната жалба срещу решение от 06.04.2017 г.,
постановено по АНД № 54/2017 г. на РС-Нова Загора. В срока за
постановяване на съдебния акт е констатирано, че КЖ е подписана от
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адвокат, притежаващ пълномощно да представлява дружеството-
жалбоподател до приключване на делото пред първата инстанция. В
насроченото на 13.09.2017 г. о.с.з. делото е обявено за решаване и
решението е постановено на 03.10.2017 г.
          През 2018 г. е отменен дадения в о.с.з. ход по същество по три
КАНД:
          КАНД № 185/2018 г., на доклад на съдия Драгоманска, е образувано
на 06.06.2018 г. Обявено е за решаване в о.с.з. на 11.07.2018 г. С
определение в з.с.з. на 13.07.2018 г., съставът е отменил протоколното
определение, с което е даден ход на делото по същество, отстранил е съдия
Бозукова от разглеждането на делото, „възобновил“ е производството и е
насрочил о.с.з. на 19.09.2018 г. В срока за произнасяне съдът е
констатирал, че съдия Бозукова е взела участие в разглеждането и
решаването на КАНД № 192/2017 г. на АС-Сливен. С решение от
02.02.2018 г. АС-Сливен е отменил постановеното решение по АНД №
1026/2017 г. на РС-Сливен и е върнал делото на друг състав  от същия съд
за постановяване на ново решение, съобразно дадените задължителни
указания. Съдът е приел наличие на основание за отвод по отношение на
съдия Бозукова по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, вр. чл 144 АПК, тъй като
оспорването по КАНД № 185/2018 г. е повторно. В о.с.з. на 19.09.2018 г.
делото отново е обявено за решаване и решението е постановено на
10.10.2018 г.
           КАНД № 225/2018 г., на доклад на съдия Бозукова, е образувано на
10.07.2018 г. и е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.09.2018 г., когато е
даден ход на делото по същество. С определение от з.с.з. на 19.09.2018 г.
съдебният състав е отменил протоколното определение, с което е даден
ход по същество, „възобновил“ е производството и е насрочил о.с.з. на
24.10.2018 г. В срока за постановяване на решението, съдът е констатирал,
че ответникът по КЖ не е бил редовно призован за съдебното заседание,
тъй като призовката е била връчена чрез адвокат, за представителната
власт на когото по делото не са установени доказателства.

КАНД № 229/2018 г., на доклад на съдия Иванова, е образувано на
17.07.2018 г. С определение от з.с.з. на 16.10.2018 г. даденият в о.с.з. на
03.10.2018 г. ход по същество по делото е бил отменен. Съдът е
„възобновил“ производството и е насрочил делото в о.с.з. на 14.11.2018 г.
В срока за постановяване на решението, съставът е констатирал
необходимост от събиране на допълнителни доказателства във връзка с
проверката по допустимостта на КЖ, по-конкретно – спазването на
установения от закона срок. На жалбоподателя са дадени указания да
представи писмени доказателства за подаване на КЖ в 14-дневния
преклузивен срок. В о.с.з. на 14.11.2018 г. делото е обявено за решаване и
решението е постановено на 21.11.2018 г.
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          Всички съдебни решения по касационните административни
дела, в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. са постановени в
едномесечен срок или по-кратък срок.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените касационни административни дела са образувани от

председателя на АС-Сливен или от зам.председателя в деня на постъпване
на касационната жалба със съответното дело от първата инстанция.
Разпределени са също от председателя и зам.председателя на съда в деня
на образуването им, автоматично, между всички съдии, при участие на
100% за всеки. Определеният на случаен принцип докладчик определя и
тричленния състав, който разглежда и решава делото, съгласно
утвърдените постоянни два касационни състава. Извършените замествания
и преразпределения на делата са в съответствие с утвърдените Вътрешни
правила и издадените заповеди на административния ръководител.
           С разпореждане на съдията докладчик е приключвана подготовката
на делото за разглеждане в о.с.з., конституирани са страните в
касационното производство, нареждана е размяна на книжата, давана е
възможност за писмен отговор в 14-дневен срок, определян е срок за
ангажиране и представяне на доказателства, насрочвано е о.с.з. в срок до 1
месец.  Разглеждането на делата е приключвало най-често в 1 о.с.з., по
изключение в две. Решенията са постановявани в срок до 1 месец или
значително по-рано.
           Установи се, че в  АС-Сливен няма касационни административни
дела, образувани преди 01.01.2017 г. и неприключили към 31.12.2018 г.
           В периодите 2017 г. и 2018 г., както и към датата на проверката в
АС-Сливен няма спрени касационни административни дела.
           Всички съдебни актове по касационните производства са
постановени в установените процесуални срокове.
           През 2017 г. се установи ОХС само по едно касационно дело –
КАНД № 81/2017 г. В срока за постановяване на решението е установено,
че КЖ е подписана от адвокат с представителна власт до приключване на
делото в първата инстанция, което е следвало да се констатира при
подготовката на делото за разглеждане и проверката по редовността и
допустимостта на КЖ. Делата с отменен ход по същество през 2018 г. са
три: КАНД № 185/2018 г., по което е установена абсолютна процесуална
предпоставка за отвод на съдия-член на състава; КАНД № 225/2018 г., по
което в срока за произнасяне е констатирано, че ответникът по КЖ е не е
бил редовно призован за последното о.с.з.; КАНД № 229/2018 г., по което в
срока за произнасяне е установено, че следва да се съберат допълнителни
доказателства с оглед проверката по допустимостта на КЖ, отнасящи се до
подаването й в преклузивния срок. Посочените обстоятелства е следвало
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да бъдат проверени и констатирани още в хода на подготовката на делото
за разглеждане, при проверката на редовността и допустимостта на КЖ.
           Налага се категоричен извод за много добра организация на
дейността по образуване, разпределяне, разглеждане, приключване на
касационните производства и постановяване на съдебните актове в тези
производства, от страна на административното ръководство на съда и на
всеки съдия поотделно.

5. Образуване, движение и приключване на частните
административни дела през 2017 г. и 2018 г.

           През 2017 г. са разгледани 79 броя частни административни дела,
всички новообразувани, тъй като не е имало останали несвършени от
предходната година. До края на годината всички са приключени. През 2018
г. броят на частните производства е 78. Предимно това са дела по чл. 75
ДОПК и чл. 166 АПК.

          Частните административни дела се образуват от председателя на
съда, респ. от заместващите го съдии. Актът за образуване е във формата
на печат, съдържащ вид, № на делото, дата на образуване, докладчик,
подпис на председателя и подпис на съдията докладчик. Разпределят се от
председателя на съда, от зам.председателя на съда, или от съдия Динчева,
автоматично, между присъстващите на работа съдии, при 100 % участие на
всеки в разпределението. От избора се изключват отсъстващите по
обективни причини съдии, като причините се посочват в протокола.

Частни производства по чл.75  и чл. 121 ДОПК
          Бяха проверени:
          Ч.адм.д. № 304/2017 г. е образувано и разпределено автоматично на
29.09.2017 г. от съдия Слав Бакалов по получено на 29.09.2017 г. искане от
ОДМВР – Сливен с правно основание чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. За
докладчик е определен съдия Слав Бакалов, като изборът е извършен
между всички шест съдии, при 100 % участие в разпределението. Към
искането е  приложено удостоверение за актуално състояние от търговския
регистър за седалището на субекта в град Сливен. С неподлежащо на
обжалване мотивирано определение № 279 от 29.09.2017 г. съдът е
постановил разкриване от ТД на НАП – Бургас на данъчна и осигурителна
информация, посочил е данъчния субект, по отношение на който се
разкрива, конкретизирал е данните и е определил 10-дневен срок  за
разкриването й, считано от представяне на искането пред ТД на НАП
Бургас, офис Сливен. Заверен препис от определението е изпратен на
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ОДМВР – Сливен на 29.09.2017 г. с писмо с обратна разписка, връчено на
04.10.2017 г.
          Ч.адм.д. № 321/2017 г.  е образувано и разпределено  на 09.10.2017 г.
по получено на 09.10.2017 г. искане от ОДМВР – Сливен с правно
основание чл.75, ал.1, т.1 ДОПК. За докладчик е определена съдия
Светлана Драгоманска. Към искането е  приложено удостоверение за
актуално състояние от търговския регистър за седалището на субекта в
град Нова Загора.  С неподлежащо на обжалване мотивирано определение
№ 290 от 09.10.2017 г. съдът е постановил разкриване от ТД на НАП –
Бургас, офис Сливен на данъчна и осигурителна информация, определил е
данъчният субект, по отношение на който се разкрива, конкретизирал е
данните и е определил 10-дневен срок  за разкриването й, считано от
представяне на искането пред ТД на НАП Бургас, офис Сливен. Заверен
препис от определението е изпратен на ОД на МВР – Сливен на 09.10.2017
г., връчен на 10.10.2017 г.
          Ч.адм.д. № 303/2017 г.  е образувано и разпределено на 29.09.2017 г.
по получено на 29.09.2017 г. искане от ОДМВР – Сливен с правно
основание чл.75, ал.1, т.1 ДОПК. За докладчик е определена съдия Иглика
Жекова. Към искането е  приложено удостоверение за актуално състояние
от търговския регистър за седалището на субекта в с. Чокоба, община
Сливен. С неподлежащо на обжалване мотивирано определение № 280 от
29.09.2017 г. съдът е постановил разкриване от ТД на НАП – офис Сливен
на данъчна и осигурителна информация, посочил е данъчния субект, по
отношение на който се разкрива, определил е обхвата на конкретните
индивидуализиращи данни и е определил 7 – дневен срок за разкриването
й, считано от представяне на искането пред ТД на НАП, офис Сливен.
Заверен препис от определението е изпратен на ОД на МВР – Сливен на
29.09.2017 г., връчен на 05.10.2017 г.

Ч.адм.д. № 305/2017 г.  е образувано и разпределено на 29.09.2017 г.
по получено на 29.09.2017 г. искане от ОД на МВР – Сливен с правно
основание чл.75, ал.1, т.1 ДОПК. За докладчик е определена съдия Галя
Иванова. Към искането е  приложено удостоверение за актуално състояние
от търговския регистър за седалището на субекта в с. Новоселец, община
Нова Загора. На 29.09.2017 г. съдията е извършил справка в търговския
регистър по партидата на данъчния субект, която е приложена по делото с
разпореждане.  С неподлежащо на обжалване мотивирано определение №
278 от 29.09.2017 г. съдът е постановил разкриване от ТД на НАП – Бургас,
офис Сливен на данъчна и осигурителна информация, определил е
данъчния субект, по отношение на който се разкрива, определил е обхвата
на конкретните индивидуализиращи данни и е определил 10 – дневен срок
за разкриването й, считано от представяне на искането пред офис Сливен
при ТД на НАП. Заверен препис от определението е изпратен на ОД на
МВР – Сливен на 29.09.2017 г., връчен на 02.10.2017 г.
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          Ч.адм.д. № 318/2017 г.  е образувано и разпределено на 05.10.2017 г.
по получено на 05.10.2017 г. искане от Окръжна прокуратура - Сливен с
правно основание чл.75, ал.1, т.1 от ДОПК. За докладчик е определена
съдия Детелина Бозукова – Ганева. От избора е изключен съдия Слав
Бакалов, който е в командировка, а производството е бързо. Към делото е
приложена справка от търговския регистър за седалището на субекта в с.
Чинтулово, община Сливен, съгласно разпореждане на съдията от
05.10.2017 г. С неподлежащо на обжалване мотивирано определение № 287
от 05.10.2017 г. съдът е постановил разкриване от ТД на НАП – Бургас,
офис Сливен на данъчна и осигурителна информация, определил е
данъчният субект, по отношение на който се разкрива, конкретизирал е
данните и е определил 7 – дневен срок  за разкриването й, считано от
датата на представяне на искането пред органа - ТД на НАП Бургас, офис
Сливен. Заверен препис от определението е изпратен на ОП-Сливен на
05.10.2017 г., връчен на 06.10.2017 г.

Ч.адм.д. № 270/2017 г.  е образувано и разпределено на 28.08.2017 г.
по получено на 28.08.2017 г. искане от Областна Дирекция на МВР -
Сливен с правно основание чл.75, ал.1, т.1 от ДОПК. За докладчик е
определена съдия Стела Динчева. От изборът са изключени трима съдии,
които са в платен годишен отпуск. С неподлежащо на обжалване
мотивирано определение № 233 от 29.08.2017 г. съдът е постановил
разкриване от ТД на НАП – Бургас, офис Сливен на данъчна и
осигурителна информация, определил е данъчния субект, по отношение на
който се разкрива, конкретизирал е данните и е определил 7 – дневен срок
за разкриването й, считано от датата на представяне на искането пред
органа - ТД на НАП Бургас, офис Сливен. Заверен препис от
определението е изпратен на искателя на 29.08.2017 г., връчен на
01.09.2017 г.

Ч.адм.д. № 280 /2018 г. е образувано и разпределено на 26.09.2018 г.
от председателя на съда по постъпило на същата дата искане за разкриване
на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна тайна по смисъла на
чл.72, ал.1, т.1-т.5 ДОПК. За докладчик е определена съдия Стела Динчева.
С определение от 26.09.2018 г., постановено в з.с.з., съдията докладчик е
допуснал разкриването на сведенията, определил данъчния субект по
отношение на който да се разкрият сведенията, обхвата на конкретните
индивидуализиращи данни и 7-дневен срок за разкриване на сведенията,
считано от датата на представяне на искането пред съответния орган.
Указано е, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Поставен е печат, че определението е влязло в сила на 26.09.2018 г. и на
същата дата до искателя е изпратено писмо с приложен заверен препис от
определението.

Ч.адм.д. № 131 /2018 г. е образувано и разпределено  на 12.04.2018 г.
по постъпило на същата дата искане за разкриване на сведения,
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съставляващи данъчна и осигурителна тайна по смисъла на чл.72, ал.1, т.1-
т.5 ДОПК. От разпределението е изключен съдия, който е в отпуск. За
докладчик е определен съдия Слав Бакалов. С определение от 12.04.2018
г., постановено в з.с.з., съдията докладчик е отхвърлил искането, като е
приел същото за неоснователно поради необоснованост и немотивираност.
Липсват доказателства, че в документите се съдържа данъчна и
осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал.1 ДОПК. Поставен е
печат, че определението е влязло в сила на 12.04.2018 г. и на същата дата
до искателя е изпратено писмо с приложен заверен препис от
определението.

Ч.адм.д. № 218 /2018 г. е образувано и разпределено на 05.07.2018 г.
по постъпило на същата дата искане за разкриване на сведения,
съставляващи данъчна и осигурителна тайна по смисъла на чл.72, ал.1, т.1-
т.5 ДОПК.. За докладчик е определена съдия Светлана Драгоманска, като
от разпределението са изключени съдиите, които не са на работа по
обективни причини..С определение от 05.07.2018 г., постановено в з.с.з.,
съдията докладчик е допуснал разкриването на сведенията, определил е
данъчния субект по отношение на който да се разкрият сведенията,
обхвата на конкретните индивидуализиращи данни и 10-дневен срок за
разкриване на сведенията, считано от датата на представяне на искането
пред съответния орган. Указано е, че определението е окончателно и не
подлежи на обжалване. Поставен е печат, че определението е влязло в сила
на 05.07.2018 г. и на същата дата до искателя е изпратено писмо с
приложен заверен препис от определението.

Ч.адм.д. № 331 /2018 г. е образувано и разпределено на 16.11.2018 г.
по постъпило на същата дата искане за разкриване на сведения,
съставляващи данъчна и осигурителна тайна. Делото е разпределено
между двама съдии, като са изключени четирима, от които двама в отпуск
и двама в командировка. За докладчик е определена съдия Галя Иванова.
С определение от 16.11.2018 г., постановено в з.с.з., съдията докладчик е
допуснал разкриването на сведенията, определил е данъчния субект по
отношение на който да се разкрият сведенията, обхвата на конкретните
индивидуализиращи данни и 10-дневен срок за разкриване на сведенията,
считано от датата на представяне на искането пред съответния орган.
Указано е, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Поставен е печат, че определението е влязло в сила на 16.11.2018 г. и на
19.11.2018 г. до искателя е изпратено писмо с приложен заверен препис от
определението.

Ч.адм.д. № 340 /2018 г. е образувано  и разпределено  на 30.11.2018
г. по постъпило на същата дата искане за разкриване на сведения,
съставляващи данъчна и осигурителна тайна. Делото е разпределено
между петима съдии, като е изключен един, който е в отпуск. За докладчик
е определена съдия Иглика Жекова. С определение от 30.11.2018 г.,
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постановено в з.с.з., съдията докладчик е допуснал разкриването на
сведенията, определил е данъчния субект, обхвата на конкретните
индивидуализиращи данни и 7-дневен срок за разкриване на сведенията,
считано от датата на представяне на искането пред съответния орган.
Указано е, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Поставен е печат, че определението е влязло в сила на 30.11.2018 г. и на
същата дата до искателя е изпратено писмо с приложен заверен препис от
определението.

Ч.адм.д. № 348 /2018 г. е образувано и разпределено на 11.12.2018 г.
по постъпило на същата дата искане за разкриване на сведения,
съставляващи данъчна и осигурителна тайна по смисъла на чл.72, ал.1, т.1-
т.5 ДОПК. За докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-Ганева. С
определение от 11.12.2018 г., постановено в з.с.з., съдията докладчик е
допуснал разкриването на сведенията, определил е данъчния субект,
обхвата на конкретните индивидуализиращи данни и 7-дневен срок за
разкриване на сведенията, считано от датата на представяне на искането
пред съответния орган. Указано е, че определението е окончателно и не
подлежи на обжалване. Поставен е печат, че определението е влязло в сила
на 11.12.2018 г. и на 12.12.2018 г. до искателя е изпратено писмо с
приложен заверен препис от определението.

Ч.адм.д. № 145/2017 г. е образувано и разпределено на 02.06.2017 г.
по получено на 02.06.2017 г. от публичен изпълнител при ТД на НАП –
Бургас, офис Сливен, искане с правно основание чл.121, ал.4 от ДОПК за
продължаване на срока, до приключване на ревизионното производство, на
наложени обезпечителни мерки. За докладчик е определена съдия Стела
Динчева. С окончателно мотивирано определение № 145 от 08.06.2017 г.
съдът, на основание чл.121, ал.5  ДОПК, е допуснал продължаване на
срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с
постановления от 06.02.2017 г. на публичния изпълнител до 30.06.2017 г.
Заверен препис от определението е изпратен на молителя на 08.06.2017 г.,
получен на 09.06.2017 г.
         Ч.адм.д. № 324/2018 г. е образувано и разпределено на 09.11.2018 г.
по получено на 09.11.2018 г. от публичен изпълнител при ТД на НАП –
Бургас, офис Сливен искане с правно основание чл.121, ал.4 от ДОПК за
продължаване на срока на наложени обезпечителни мерки до приключване
на ревизионното производство. За докладчик е определена съдия Стела
Динчева. С окончателно мотивирано определение № 313 от 12.11.2018 г.
съдът, на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, е допуснал продължаване на
срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с
постановления от 13.07.2018 г. на публичния изпълнител, срещу ЮЛ с
адрес в град Сливен, до приключване на ревизионното производство.
Заверен препис от определението е изпратен на молителя на 12.11.2018 г.,
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получен на 14.11.2018 г. Върху определението е положен печат за
влизането му в сила на 12.11.2018 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Частните административни дела по чл. 75 и чл. 121 АПК се образуват

и разпределят в деня на постъпване на искането от председателя на съда,
от зам.председателя или от съдия Динчева, съгласно заповед на
административния ръководител. Разпределението се извършва между
съдиите, на работа в съответния ден, съобразно взетото на общо събрание
решение и утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата.
Делата се обработват, окомплектоват и  докладват незабавно на
определения съдия-докладчик.

         По всички проверени дела, съдиите са се произнасяли незабавно,
същия ден, с мотивирано определение.

Частни производства по чл. 60 и чл. 166 АПК
         Съгласно предоставената справка през 2017 г. в АС-Сливен са
образувани 14 дела по чл. 60 и чл.166 АПК, от които 3 - по първото
основание и 11-  по второто основание. От тях ЧАД № 38/2017 г. и ЧАД
№ 280/2017 г. са образувани по постъпили жалби срещу допуснатото на
основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на ИАА.
Останалите административни дела: ЧАД № 30/2017 г., ЧАД № 78/2017
г., ЧАД № 82/2017 г., ЧАД № 87/2017 г., ЧАД № 109/2017 г., ЧАД №
134/2017 г., ЧАД № 186/2017 г., ЧАД № 219/2017 г., ЧАД № 272/2017 г.,
ЧАД № 332/2017 г. и ЧАД № 333/2017 г., са образувани след отделяне
на искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение по
чл. 60 АПК /ЧАД № 109/2017 г./ или след отделяне на искането за
спиране на изпълнението на ИАА, направено заедно с жалбата срещу
самия ИАА, за разглеждане в самостоятелно частно производство,
докато по жалбата е образувано първоинстанционно административно
дело.

ЧАД № 135/2017 г. е образувано по искане за спиране на
изпълнението на основание чл. 297, ал. 4 АПК, при обжалване на
действията на органа по изпълнението.

Проверени бяха следните дела:
По чл. 60, ал. 4 /предишна, сега – ал. 5/ АПК:
ЧАД № 38/2017 г. е образувано на 07.02.2017 г. по постъпила на

същата дата чрез АО жалба срещу допуснатото предварително изпълнение
на решение от 26.01.2017 г. на ОбС – Сливен, при липса на оспорване на
ИАА. Образувано е и е разпределено от председателя на съда на 07.02.2017
г. при използване на опцията „на дежурен съдия” в група по натовареност
„Частни административни дела по чл. 60, ал. 4, чл. 166, чл. 250 и чл. 297,
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ал. 4 АПК”. За докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-Ганева. С
разпореждане от 07.02.2017 г., с цел изясняване на допустимостта на
искането председателят на ОбС – Сливен е задължен незабавно да
представи доказателства за датата на съобщаване на решението.
Разпореждането е изпълнено с молба от 08.02.2017 г. С определение от
08.02.2017 г. съдията докладчик е оставил без разглеждане искането за
отмяна на допуснатото предварително изпълнение на решението на ОбС –
Сливен като процесуално недопустимо и е прекратила производството по
делото. Определението е съобщено незабавно на същата дата. Не е
обжалвано и е влязло в сила на 15.02.2017 г. Изпълнена е процедурата по
чл.115 от ПАС и на АО е изпратен заверен препис от акта.

ЧАД № 280/2017 г. е образувано на 07.09.2017 г. по постъпила на
същата дата в съда жалба срещу допуснатото предварително изпълнение
на заповед от 04.09.2017 г. на директора на ДСП – Сливен, която не е била
оспорена едновременно. Образувано е и е разпределено от съдия Динчева
на 07.09.2017 г. при използване на опцията „на дежурен съдия” в група по
натовареност „Частни административни дела по чл. 60, ал. 4, чл. 166,  чл.
250 и чл. 297, ал. 4 АПК”. За докладчик е определена съдия Иглика
Жекова. С разпореждане от 08.09.2017 г. е наредено незабавно връчване на
препис от жалбата на АО, от когото е изискана незабавно и
административната преписка по посочената заповед. По делото няма данни
разпореждането да е изпълнено от АО. С определение от 08.09.2017 г.
съдията докладчик е отхвърлил жалбата срещу разпореждането по чл. 60,
ал. 1 АПК за допускане на предварително изпълнение на заповедта до
произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗДетето. Определението е
съобщено незабавно на същата дата. Не е обжалвано и е влязло в сила на
16.09.2017 г. Изпълнена е процедурата по чл.115  ПАС и на АО е изпратен
заверен препис от акта.

По чл. 166 АПК:
ЧАД № 30/2017 г. е образувано на 02.02.2017 г. на основание

разпореждане от същата дата на зам.председателя на съда, който след
запознаване със съдържанието на жалбата, депозирана директно в съда,
срещу заповед № РД – 15 – 1651 от 05.12.2016 г. на кмета на община
Сливен, предвид формулирано искане за спиране на изпълнението й, е
разпоредил по това искане да се образува ЧАД, което да се докладва
незабавно на дежурен съдия за произнасяне. Печат за образуване на делото
е поставен върху копие от жалбата, входирана в съда на 02.02.2017 г.
Разпределено е на 02.02.2017 г. при използване на опцията „на дежурен
съдия” в група по натовареност „Частни административни дела по чл. 60,
ал. 4, чл. 166, чл. 250 и чл. 297, ал. 4 АПК”. За докладчик е определена
съдия Стела Динчева. Видно от копието на жалбата срещу заповедта от
05.12.2016 г. на кмета на общината, същата е постъпила директно в съда и
по нея е образувано на 02.02.2017 г. адм.д. № 29/2017 г. С разпореждане на
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съдията докладчик на 02.02.2017 г. АО е задължен незабавно да представи
цялата преписка по издаване на оспорената заповед. Разпореждането е
изпълнено незабавно на същата дата. С определение от 03.02.2017 г. съдия
Динчева е оставила без уважение искането като неоснователно.

С определение от 27.03.2017 г. по адм.д. № 2483/2017 г. ВАС, Осмо
отделение, е оставил в сила определението на АС-Сливен.

ЧАД № 41/2017 г. е образувано на 08.02.2017 г., шест дни по-късно
от предходното, на основание разпореждане от същата дата на
зам.председателя на съда, който след запознаване със съдържанието на
жалбата, депозирана чрез АО, срещу заповед № РД – 15 – 1651 от
05.12.2016 г. на кмета на община Сливен, предвид формулирано искане за
спиране на изпълнението й, е разпоредил по това искане да се образува
ЧАД, което да се докладва незабавно на дежурен съдия за произнасяне.
Печат за образуване на делото е поставен върху копие от жалбата,
входирана в съда на 08.02.2017 г., а печатът от регистъра е положен върху
писмото на АО. Разпределено е на 08.02.2017 год. при използване на
опцията „на дежурен съдия” в посочената по-горе група по натовареност.
За докладчик е определена съдия Детелина Бозукова-Ганева. По делото е
копирана и приложена административната преписка, изпратена от АО с
жалбата, по която е образувано адм.д. № 39/2017 г. С определение от
08.02.2017 г. съдия Бозукова е оставила без разглеждане искането за
спиране на изпълнението на обжалваната заповед и е прекратила делото.
Съдът е приел искането за процесуално недопустимо, тъй като след
служебна справка в деловодната програма е установил, че между същите
страни, със същия предмет и на същото основание, в съда, по-рано е
образувано друго ЧАД № 30/2017 г., приключило с влязъл в сила
административен акт,

Идентичен е случаят при образуването, разглеждането и
приключването на ЧАД № 78/2017 г. и ЧАД № 87/2017 г. На 23.03.2017
г. и на 29.03.2017 г. в съда е постъпила жалба от едно и също ФЛ срещу
един и същ АА – Заповед № РД – 15 – 344 от 07.03.2017 г. на кмета на
община Сливен, като едната е подадена директно в съда, а другата
чрез АО. Разпореждания за образуване на двете ЧАД са постановени
от ИФ председател съдия Драгоманска и са разпределени от нея на
дежурен съдия. Докладчик по първото е съдия Бозукова, а по второто -
съдия Жекова. По първото дело на 23.03.2017 г. е постановено
определение за спиране изпълнението на обжалваната заповед, а по
второто с определение от 29.03.2017 г. същото искане е оставено без
разглеждане, а производството по делото е прекратено.

ЧАД № 82/2017 г. е образувано след отделяне на искането по чл.166
АПК, направено в общ документ с жалбата срещу АА, по която е
образувано адм.д. № 81/2017 г.
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ЧАД № 109/2017 г. е образувано след отделяне на искането по чл. 60
АПК за отмяна на допуснато предварително изпълнение на АА, направено
в общ документ с жалбата срещу АА, по която е образувано адм.д. №
108/2017 г. Приключило е с определение на следващия ден от
образуването – 25.04.2017 г, с което искането е отхвърлено.
          С определение от 06.07.2017 г. по адм.д. № 5713/2017 г. на ВАС,
Пето отделение, определението на АС-Сливен е отменено и вместо него е
постановено друго, с което е отменено допуснатото предварително
изпълнение по обжалвания АА.

ЧАД № 134/2017 г. е образувано на 22.05.2017 г. след отделяне на
искането по чл.166 АПК, направено в общ документ с жалбата срещу АА,
по която е образувано адм.д. № 133/2017 г.

С определение от 23.05.2017 г. на съдията докладчик е отделено
искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението на възлагателно
писмо, касаещо изпълнението на обжалваната заповед. Установено е, че са
направени две искания, едното за спиране изпълнението на самата заповед
за премахване на незаконен строеж, а другото – за спиране изпълнението
на писмото, с което жалбоподателят е уведомен кой ще изпълни
принудителното изпълнение и в какъв период. Прието е, че двете искания
се разглеждат по различен ред. Първото - по чл. 60, ал. 4 АПК,
респективно чл. 166, ал. 2 АПК, като постановения от съда акт подлежи на
обжалване с частна жалба. Второто искане е с основание чл. 297, ал. 4
АПК и определението на това основание не подлежи на обжалване. По
така отделеното искане е образувано ЧАД № 135/2017 г.

ЧАД № 186/2017 г. е образувано след отделяне на искането по чл.
217, ал. 2 ЗУТ,  вр. чл. 166 АПК, направено в общ документ с жалбата
срещу АА, по която е образувано адм.д. № 185/2017 г.

ЧАД № 219/2017 г. е образувано след отделяне на искането по чл.
166 АПК, направено в общ документ с жалбата срещу АА, по която е
образувано адм.д. № 218/2017 г.

ЧАД № 272/2017 г. е образувано след отделяне на искането по чл.
166 АПК, направено в общ документ с жалбата срещу АА, по която е
образувано адм.д. № 271/2017 г.

ЧАД № 332/2017 г. е образувано след отделяне на искането чл. 217,
ал. 2 ЗУТ,  вр. чл. 166 АПК, направено в общ документ с жалбата срещу
АА, по която е образувано адм.д. № 330/2017 г.

ЧАД № 333/2017 г. е образувано след отделяне на искането по чл.
217, ал. 2 ЗУТ, вр. чл.166 АПК, направено в общ документ с жалбата срещу
АА, по която е образувано адм.д. № 331/2017 г. С определение от
13.10.2017 г. съдът е оставил без уважение искането по чл. 217, ал. 2 ЗУТ,
вр. чл.166 АПК като неоснователно.



104

          С определение от 18.12.2018 г. по адм.д. № 12596/2017 г., ВАС,
Второ отделение, е оставил в сила обжалваното определение на АС-
Сливен.

Съгласно предоставената справка през 2018 г. в АС-Сливен са
образувани  19 дела по чл. 60 и чл. 166 АПК, от които 5 по първото
основание и 14 по второто основание. От тях ЧАД № 105/2018 г. е
образувано по постъпила жалба срещу допуснатото на основание чл.
60, ал. 1 АПК предварително изпълнение на ИАА. Останалите
административни дела:  ЧАД № 60/2018 г., ЧАД № 62/2018 г., ЧАД №
72/2018 г., ЧАД № 81/2018 г., ЧАД № 86/2018 г., ЧАД № 135/2018 г.,
ЧАД № 159/2018 г., ЧАД № 166/2018 г., ЧАД № 182/2018 г., ЧАД №
203/2018 г., ЧАД № 217/2018 г., ЧАД № 240/2018 г., ЧАД № 256/2018 г.,
ЧАД № 298/2018 г., ЧАД № 345/2018 г. и ЧАД № 377/2018 г., са
образувани след отделяне на искането за отмяна на допуснатото
предварително изпълнение по чл. 60 АПК /ЧАД № 109 от 2017 г./ или
след отделяне на искането за спиране на изпълнението на АА,
направено заедно с жалбата срещу самия ИАА, за разглеждане в
самостоятелно частно производство, докато по жалбата е образувано
първоинстанционно административно дело.

Проверени бяха следните дела:
По чл. 60 АПК:
ЧАД 105/2018 г. е образувано на 20.03.2018 г. по постъпила на

същата дата чрез АО жалба срещу разпореждане за допускане на
предварително изпълнение на заповед от 13.03.2018 г. на директора на
ЮИДП ДП. Образувано е и е разпределено от председателя на съда на
20.03.2018 г. при използване на опцията „на дежурен съдия” в група по
натовареност  „Частни административни дела по чл. 60, ал. 4, чл. 166, чл.
250 и чл. 297, ал. 4 АПК”. За докладчик е определена съдия Детелина
Бозукова-Ганева. С разпореждане от 20.03.2018 г. съдията е задължил
жалбоподателя да внесе дължимата ДТ в размер на 50 лева. Ответникът е
задължен да представи цялата административна преписка по издаване на
заповедта, доказателства за датата на връчването й и информация дали е
обжалвана и дали е изпълнена. Съдът е дал възможност за становище по
искането. Разпореждането е съобщено незабавно и е изпълнено от
ответника с молба от 20.03.2018 г. С определение от 21.03.2018 г. съдията
докладчик е отменил разпореждането, с което е допуснато предварително
изпълнение на заповедта от 13.03.2018 г., осъдил е жалбоподателя да
заплати 50 лева ДТ по сметка на АС-Сливен. Съдебният акт не е обжалван
и е влязъл в сила на 28.03.2018 г. Изпълнена е процедурата по чл.115  ПАС
и на АО е изпратен заверен препис от акта.

По чл. 166 АПК:
ЧАД № 135/2018 г. е образувано от председателя на съда на

16.04.2018 г. след като с разпореждане от същата дата съдията докладчик
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по адм.д. № 130/2018 г. е отделил в самостоятелно производство
постъпилата на 16.04.2018 г. по делото молба от заинтересована страна с
искане за спиране решение от 14.12.2017 г. на ОбС Сливен. Разпределено е
от председателя на съда на 16.04.2018 г. при използване на опцията „на
дежурен съдия” в посочената по-горе група дела. За докладчик е
определена съдия Галя Иванова. С разпореждане от 16.04.2018 г.
ответникът е задължен незабавно да представи по делото заверен препис
от оспореното решение заедно с цялата преписка по издаването му, както и
да представи становище по искането. Указанията са изпълнени в
определения срок, с молба от същата дата. С определение от 17.04.2018 г.
искането е оставено без разглеждане и производството по делото е
прекратено.

КОНСТАТАЦИИ:
Частните производства по чл. 60, ал. 4 /предишна, сега ал. 5/ АПК се

образуват в деня на постъпване на жалбата, когато тя е насочена срещу
допуснатото предварително изпълнение на ИАА, при липса на оспорване
на ИАА. Разпределят се на дежурен съдия. Когато искането за спиране на
изпълнението  по чл. 166 АПК или за отмяна на допуснатото
предварително изпълнение, е направено в жалбата, с която се оспорва
ИАА, чието спиране се иска, при образуване на административното
първоинстанционно производство по чл. 145 и сл. АПК, с разпореждане
председателят на съда, респ. негов заместник, отделя искането за
разглеждане в самостоятелно производство, по което се образува ЧАД.
Разпореждането се постановява в деня на постъпване на жалбата, ЧАД се
образува същия ден и се разпределя на дежурен съдия. Производствата по
чл. 75 и чл. 121 ДОПК също са незабавни, както и производствата по чл.
166 АПК, но първите се разпределят на съдиите, които са на работа, като
се изключват отсъстващите по обективни причини.
          Чрез отделяне на производството по чл. 166 в отделно частно
административно дело, през 2017 г. са образувани допълнително 12 дела, а
през 2018 г. – 18 дела. Установи се, че всяко искане за спиране на
изпълнението на обжалвания ИАА се отделя в самостоятелно частно
административно дело, независимо дали е направено едновременно, в един
документ с жалбата срещу основния АА, или е направено с отделна молба
по вече образуваното административно дело.
           Установиха се случаи през 2017 г. и през 2018 г., когато по жалба от
едно и също лице срещу един и същ АА, с направено в нея искане за
спиране на изпълнението на акта, постъпила веднъж директно в съда, и
втори път – чрез административния орган, издал оспорения акт, с разлика
от няколко дни, в АС-Сливен се образуват две административни
първоинстанционни дела  по общия ред и две ЧАД. При постановяване на
актовете по по-късно образуваните ЧАД, искането е оставено без
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разглеждане и производството е прекратено, предвид по-рано
образуваното дело, след направена служебна проверка. Няма пречка и е
желателно тази служебна проверка да се извършва още при преценката за
наличие на предпоставки за образуване на делата.
          Проверяващите считат, че образуването на ЧАД, чрез отделяне в
самостоятелно производство на направеното в жалбата срещу оспорения
АА искане за спиране на неговото изпълнение, не е във връзка с изискване
на закона, а по този начин се създават допълнителен брой дела, което не е
необходимо. Би следвало жалбите, с направено в тях искане за спиране
изпълнението на оспорен ИАА, да се разпределят също на съдиите, които
са на работа в деня на постъпването им, а не на дежурен съдия.
Произнасянето по искането за спиране е тясно свързано с оспорения ИАА
и цялата преписка по неговото издаване, с оглед необходимостта от
преценка по допустимостта и обосноваността на искането, както и с
вероятната основателност на основното оспорване. Произнасянето по
искането за спиране на изпълнението на оспорения със същата жалба ИАА
не е отделно, разглеждано по друг ред производство, а част от
производството по оспорване на ИАА. Само по себе си обстоятелството, че
се изисква незабавно произнасяне, не е основание за отделянето му в
самостоятелно производство.
          По въпроса за правилността и законосъобразността на образуване на
ЧАД, чрез отделяне в самостоятелно производство, по описания по-горе
начин, предстои произнасяне на ВАС, който следва да извърши анализ на
проверените частни административни производства, образувани през 2016
г., 2017 г. и 2018 г., в административните съдилища  на страната, след
представяне на докладите от всички  извършени проверки.

Частни производства по чл. 250 АПК:
В съда се води от 2008 г. регистър по чл. 250 АПК. През 2017 г.

вписаните дела са две. През 2018 г. също са вписани две дела. В регистъра
са отразени датата, часът и минутите на постъпване на жалбата, номера на
входящия регистър, имената на жалбоподателя и на ответника, както и
номера на образуваното дело.
         Проверени бяха следните дела :

Ч.адм.дело № 387/2017 г.
Образувано е на 21.11.2017 г. по постъпило на същата дата в 13.19

часа искане с посочено правно основание чл. 250 АПК, за защита срещу
неоснователни действия, изразяващи се в отказ да бъде върнато
свидетелство за управление на МПС от длъжностни лица в ПП при ОД на
МВР – Сливен. Разпределено е на дежурен съдия от председателя на съда
чрез системата за случайно разпределение на делата и за докладчик е
определена съдия Галя Иванова.
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С разпореждане от 21.11.2017 г. съдията е наредил препис от
искането да се изпрати незабавно по факс на ответника-началник сектор
ПП при ОД на МВР – Сливен, който е  задължен да представи цялата
административна преписка по искането и предостави незабавно данни за
основанието на извършените действия. Ответникът е предупреден, че при
неизпълнение на разпореждането ще му бъде наложена глоба по чл. 450
ЗСВ.

Разпореждането е изпълнено незабавно и исканите документи са
постъпили в съда на 21.11.2017 г. Докладвани са на следващия ден на
съдията докладчик и с разпореждане от 22.11.2017 г. съдия Иванова е
оставила без разглеждане искането и е прекратила производството по
делото. Приела е, че искането е процесуално недопустимо поради липса на
предмет.

Ч.адм.дело № 24/2018 г.
Образувано е на 23.01.2018 г. от председателя на съда. До печата за

образуване, положен на гърба на писмото от ВАС, е положен печат на АС-
Сливен с входящ номер по регистъра СД-01-03-281 от 23.01.2018 г., 14.45
часа, които съвпадат с отразеното в регистъра. На първата страница на
писмото от ВАС в регистърния печат на АС-Сливен е отбелязан вх. № СД-
01-01-131 от 12.01.2018 г., на която дата делото е върнато от ВАС. На
същата дата върху писмото е поставена резолюция „На магистратите за
запознаване”. Разпределено е на дежурен съдия на 23.01.2018 г. от
председателя на съда чрез системата за случайно разпределение на делата
и за докладчик е определена съдия Стела Динчева.

Производството е образувано по искане с правно основание чл. 250
АПК, подадено в съда на 03.11.2017 г., по което първоначално е
образувано ч.адм.дело № 359/2017 г., приключило с разпореждане от
03.11.2017 г., с което искането за прекратяване на неоснователни действия
от сектор ПП на ОД на МВР - Сливен  е оставено без разглеждане като
недопустимо поради липса на предмет. С определение № 323 от 09.01.2018
г. по адм.д. № 14737/2017 г. на ВАС, Седмо отделение, разпореждането е
обезсилено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд. ВАС е приел, че разпореждането е недопустимо,
тъй като съдът се е произнесъл по нередовно искане. Дал е указания при
новото разглеждане искането да се остави без движение с указания за
конкретизиране на административния орган, респективно длъжностното
лице, извършило неоснователните действия.

С разпореждане от 23.01.2018 г. съдията докладчик е оставил БД
искането и е указал на молителя в 3-дневен срок от получаване на
съобщението да отстрани нередовностите. Съобщението е изпратено
незабавно, връчено е на 24.01.2018 г. С разпореждане от 30.01.2018 г., след
изпълнение на указанията с молба от 29.01.2018 г.,  съдията е задължил
началник група АНД в сектор ПП към ОД на МВР – Сливен незабавно да
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представи данни за основанието на извършените действия. Съобщението е
изпратено същия ден, връчено е на 31.01.2018 г. и разпореждането е
изпълнено на същата дата.

С разпореждане № 111 от 31.01.2018 г. съдия Динчева е оставила без
разглеждане искането за прекратяване на неоснователни действия на
началник група АНД в сектор ПП към ОД на МВР – Сливен, изразяващи се
в задържане на СУМПС, с искане да се разпореди връщане на същото и е
прекратила производството.

С определение от 02.04.2018 г. по адм.д. № 3406/2018 г., ВАС, Седмо
отделение, е оставил в сила разпореждането от 31.01.2018 г. Частната
жалба, по която е образувано производството във ВАС, е администрирана
своевременно.

Ч.адм.дело № 311/2018 г.
Образувано е на 25.10.2018 г. по постъпило на същата дата искане,

озаглавено искова молба, с посочено правно основание чл. 250 АПК, за
прекратяване действието на нотариална покана, издадена от легитимен
нотариус. Разпределено е на дежурен съдия от председателя на съда чрез
системата за случайно разпределение на делата и за докладчик е определен
съдия Слав Бакалов.

С разпореждане от 25.10.2018 г. съдията докладчик е задължил
община Котел да представи данни за основанието на действията,
представляващи изпращане на нотариална покана за прекратяване на
договорни отношения по три договора за наем. Уведомлението е
извършено незабавно по телефон и електронна поща на същата дата.

С разпореждане от 26.10.2018 г. съдът е отхвърлил искането, като е
осъдил молителя да плати дължимата ДТ, която не е била внесена при
образуване на делото. Съдът е приел, че се касае до правни действия, а не
до фактически действия.

Срещу разпореждането е постъпила ЧЖ, която е администрирана
своевременно и на 04.12.2018 г. делото ведно с жалбата са изпратени на
ВАС, където е образувано адм.д. № 15017/2018 г. С определение № 282 от
09.01.2019 г., ВАС, Второ отделение е обезсилил разпореждането, като е
приел, че е постановено по недопустимо искане и е прекратил
производството по делото.

Делото е върнато в АС-Сливен на 14.01.2019 г. Приложен е списък
на магистратите, запознали се с окончателния акт на ВАС. С разпореждане
от 22.01.2019 г. е наредено да се уведоми АО за резултата от делото и да
му се изпрати заверен препис от определението на ВАС. Извършена е
процедурата по чл.115, ал.1 ПАС.
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КОНСТАТАЦИИ:
Постъпилите по чл. 250 АПК искания са вписани в създадения,

съгласно изискванията на ПАС, регистър. По тях са образувани частни
административни дела незабавно след постъпването им от председателя на
съда. Разпределени са също незабавно на дежурен съдия и са разгледани в
съответствие с предвидените ред и срокове. В това отношение бе
констатирано едно изключение – по частно административно дело №
24/2018 г., което е образувано след връщането му от ВАС за ново
разглеждане от друг състав на съда. Според поставените регистърни
печати върху писмото на ВАС са дадени  два различни входящи номера, с
дата на постъпване в АС-Сливен и с дата – по-късна с 11 дни от първата,
през който период съдиите последователно са се запознавали с
постановеното от ВАС определение по адм.д. № 14737/2017 г. Тази
практика на поставяне на два печата с различни номера и дати при
връщане на делата от ВАС, бе констатирана и по други проверени
административни дела, образувани след връщане за ново разглеждане.
Проверяващите я намират за неправилна, поради което следва да бъде
преустановена. Регистърният печат на постъпване, входиране на книжата
следва да бъде само един, с една дата. В конкретния случай,
производството е било необосновано забавено с 11 дни, в които съдиите са
се запознавали с акта на ВАС, поради което делото е докладвано на
съдията-докладчик най-късно. Времето за запознаване с акта на ВАС не би
следвало да спира образуването на делото.

III. ИЗВЪРШЕН ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ. ОТВОДИ.
ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

1. Инстанционен контрол
           Общият брой на обжалваните през 2017 г. решения е 82, от които 68
са потвърдени, 5 са изменени и 9 са отменени. По съдии данните са както
следва:

· Съдия Слав Бакалов – обжалвани 12 решения, потвърдени – 11, 1 –
отменено;

· Съдия Светлана Драгоманска – обжалвани 15 решения, потвърдени –
11, изменено – 1 и отменени – 3;

· Съдия Галя Иванова – обжалвани 11 решения, потвърдени – 9,
изменено – 1 и отменено – 1;

· Съдия Иглика Жекова – обжалвани 5 решения, потвърдени – 3,
изменени – 2;

· Съдия Детелина Бозукова – обжалвани 17 решения, потвърдени – 16,
отменено – 1;

· Съдия Стела Динчева – обжалвани 6 решения, потвърдени – 4,
изменено – 1 и отменено – 1;
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· Съдия Владимир Първанов – обжалвани 16 решения, потвърдени –
14, отменени – 2;
Обжалваните определения през 2017 г. са общо 26, от които 17
потвърдени, 2 – изменени и 7 – отменени. Разпределението по съдии
е както следва:

· Съдия Слав Бакалов – няма обжалвани определения;
· Съдия Светлана Драгоманска – обжалвани 2, потвърдено – 1,

изменено – 1;
· Съдия Галя Иванова – обжалвани 4, потвърдени – 3, отменено – 1;
· Съдия Иглика Жекова – обжалвани 7, потвърдени – 4, отменени – 3;
· Съдия Детелина Бозукова – обжалвани 5, потвърдени – 2, изменено –

1, отменени - 2;
· Съдия Стела Динчева – обжалвани 7, потвърдени – 6, отменено – 1;
· Съдия Владимир Първанов – обжалвано 1, потвърдено – 1.

           През 2018 г.обжалваните съдебни решения са общо 152, от които
потвърдени – 99, изменени – 9 и отменени – 44, разпределени по съдии,
както следва:

· Съдия Слав Бакалов – обжалвани 26 решения, потвърдени – 17, 1 –
изменено, 8 – отменени;

· Съдия Светлана Драгоманска – обжалвани 23 решения, потвърдени –
15, изменени – 3, отменени – 5;

· Съдия Галя Иванова – обжалвани 20 решения, потвърдени – 14,
изменени – 3 и отменени – 3;

· Съдия Иглика Жекова – обжалвани 31 решения, потвърдени – 21,
изменено – 1, отменени – 9;

· Съдия Детелина Бозукова – обжалвани 24 решения, потвърдени – 15,
изменено – 1, отменени – 8;

· Съдия Стела Динчева – обжалвани 20 решения, потвърдени – 13,
отменени – 7;

· Съдия Владимир Първанов – обжалвани 8 решения, потвърдени – 4,
отменени – 4;
 Обжалваните определения през 2018 г. са общо 43, от които 29
потвърдени и 14 – отменени. Разпределението по съдии е както
следва:

· Съдия Слав Бакалов – обжалвани – 2, потвърдени – 2;;
· Съдия Светлана Драгоманска – обжалвани 8, потвърдени – 8;
· Съдия Галя Иванова – обжалвани 9, потвърдени – 5, отменени – 4;
· Съдия Иглика Жекова – обжалвани 10, потвърдени – 5, отменени – 5;
· Съдия Детелина Бозукова – обжалвани 10, потвърдени – 8, отменени

- 2;
· Съдия Стела Динчева – обжалвани 4, потвърдено – 1, отменени – 3;
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· Съдия Владимир Първанов – няма обжалвани определения.

КОНСТАТАЦИИ:
           От предоставените справки се налага извод за значително
увеличение на броя на обжалваните съдебни актове през 2018 г., в
сравнение с 2017 г. Същевременно е намалял процентът на потвърдените
съдебни актове спрямо обжалваните, но като цяло потвърдените съдебни
актове значително надвишават отменените и изменените, както общо за
съда, така и поотделно за всеки съдия.
            Съпоставката между потвърдените и отменените и изменени
съдебни решения, през двете проверявани години сочи на добро качество
на постановяваните от съдиите съдебни актове, предвид категоричния
превес на потвърдените.

2. Отводи
          Извършената проверка по водените в съда регистри на отводите и
самоотводите през 2017 г. и през 2018 г. в АС – Сливен, установи, че през
2017 г. броят им е 32 по 21 дела, а през 2018 г. – 26 по 12 дела. Регистрите
се водят електронно, като се извършва разпечатка на хартиен носител в
края на годината.
          През 2017 г. съдиите са се отстранили от разглеждане на 13
административни дела, като 11 от отводите са на съдия Стела Динчева и по
1 – на съдия Галя Иванова и съдия Детелина Бозукова. Всички
постановени определения, в з.с.з. или о.с.з., са мотивирани и обосновани.
Десет от отводите са на основание чл. 22., ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК,
на съдия Динчева. Три от отводите са на основание чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК, като са посочени конкретните обстоятелства, които могат
да възбудят съмнения в безпристрастността на съдията.
          Съдиите са се отвели от разглеждане на 4 КАНД, като три от
отводите са на съдия Стела Динчева – на основание чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22,
ал. 1, т. 2 ГПК. От разглеждането на 1 КАНД се е отвела и съдия Светлана
Драгоманска, на основание чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК.
Определенията са мотивирани.
          През 2017 г. всички съдии в АС-Сливен са се отвели от разглеждане
на адм.д. № 155/2017 г. и адм.д. № 279/2017 г., на основание чл. 22, ал. 1, т.
6 ГПК. Постановените определения са обосновани и мотивирани, посочени
са конкретните основания, които биха могли да породят съмнения в
безпристрастността на съдията-докладчик.  С определение от 13.06.2017 г.,
с оглед разпоредбата на чл. 23, ал. 3 ГПК, председателят на съда е
прекратил производството по адм.д. № 155/2017 г. по описа на съда и го е
изпратил на ВАС за определяне на друг административен съд за
разглеждане на жалбата. С определение от 04.10.2017 г., с оглед
разпоредбата на чл. 23, ал. 3 ГПК, председателят на съда е прекратил
производството по адм.д. № 279/2017 г. по описа на съда и го е изпратил на
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ВАС за определяне на друг административен съд за разглеждане на
жалбата.
          През 2018 г. има шест самоотвода по 6 различни административни
дела, от съдиите Галя Иванова – по 2 и Стела Динчева – по 4. Три оот
отводите са на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 и три – на основание чл. 22, ал.
1, т. 6 ГПК. Определенията са обосновани и мотивирани, посочени са
конкретните обстоятелства, сочещи на абсолютно основание за отвод или
пораждащи съмнения в безпристрастността на съдията. Един мотивиран
отвод е направен по КАД през 2018 г. от съдия Галя Иванова, на основание
чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Извършени са и два отвода по 2 КАНД от съдиите
Стела Динчево и Детелина Бозукова.

           През 2018 г., поради отстраняване на съдиите от АС-Сливен,
невъзможно е станало разглеждането в съда на 2 административни дела и 1
КАНД, поради което с определение на председателя производствата са
прекратени и делата са изпратени на ВАС за определяне на друг
административен съд, който да ги разгледа. По КАНД № 180/2018 г. с две
последователни мотивирани определения, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК, съдиите от съдебните касационни състави са се отвели по искане на
ответника по жалбата. Съдиите от АС-Сливен са се самоотвели от
разглеждането адм.д. № 101/2018 г. и адм.д. № 102/2018 г., на основание
чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.

КОНСТАТАЦИИ:
   Налага се извод за липса на необосновани и безпринципни отводи в

АС-Сливен. Всички отводи и самоотводи са подробно и точно мотивирани,
с посочване на конкретните обстоятелства, съставляващи абсолютни
основания за отвод или пораждащи съмнения в безпристрастността на
съдията-докладчик и съдебния състав.

                  3.  Отсрочени съдебни заседания
             Според предоставените от съда справки, най-много дела – 7
/четири административни и 3 КАНД/, на доклад на съдия Първанов, са
пренасрочени от  съдебно заседание на 22.02.2017 г., поради възникнал
служебен ангажимент на съдията. Пренасрочването е извършено с
разпореждания  от 26.01.2017 г., т.е. своевременно и е определена дата с
два дни по-рано от първоначално насроченото с.з.
              Поради други служебни ангажименти на съдиите Бакалов –
административен ръководител и Драгоманска – зам.административен
ръководител на съда, са отсрочени заседания по 6 административни дела и
1КАНД от два заседателни дни. Своевременно са постановени
разпорежданията, с които заседанията са отсрочени за по-късна дата,
максимално 14 дни след отсроченото с.з.
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              По две  административни дела са отсрочени по две заседания, в
единия случай – 2 пъти поради служебен ангажимент на съдията-
докладчик, а в другия – 2 пъти по молба на вещото лице за определяне на
по-продължителен срок за изготвяне на заключението.
          По молба на пълномощника на оспорващия, без да се променя датата
на заседанието, е   променен  само на часът му, по 2 административни дела.
Часът на заседанието е променен по 1 административно дело по молба на
вещо лице.
         По 4 административни дела е отсрочено по 1 заседание по молба на
административния орган. По 7 административни дела е отсрочено по едно
заседания по молби на пълномощниците на оспорващия. По 1
административно дело заседанието е отсрочено по молба на вещото лице,
не успяло да изготви заключението в срок.
        Всички заседания са отсрочени своевременно и за кратък срок.

        През 2018 г. отсрочените съдебни заседания са значително по-малко,
но причините са по-разнообразни.
       По две административни дела, насрочени за разглеждане в един
заседателен ден са отсрочени заседанията за след 4 дни, поради служебна
командировка на съдията –докладчик, който е и административен
ръководител на съда. Поради служебни ангажименти са отсрочени 3
заседания по 3 административни дела /двете  насрочени в един заседателен
ден/ от съдия Стела Динчева.
        През 2018 г. са повече случаите на отсрочване на заседание по молба
на вещо лице, поради невъзможност да се яви, или поради невъзможност
да спази срока по чл. 199 ГПК.
        Заседанията по 2 административни дела, насрочени за разглеждане на
24.09.2018 г. са отсрочени, поради обявяване на деня за почивен.
       По молби на оспорващия или негов процесуален представител, са
отложени заседания по 2 административни дела.
      Поради нередовно призоваване на заинтересована страна по
административно дело и касатор по КАНД, са отложени заседанията по 2
дела.
      Поради недостатъчно време за обявяване на оспорването на подзаконов
нормативен акт по чл. 188 АПК, е отсрочено заседанието по едно
административно дело.

КОНСТАТАЦИИ:
В АС – Сливен няма отсрочени безпричинно съдебни заседания по

административни дела. Отсрочването или пренасрочването за по-ранна
дата на съдебното заседание е извършвано своевременно, страните са
уведомявани и следващото заседание е редовно провеждано. Другата дата
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е определяна или по-рано от първоначално определената или нй-много 14
дни след нея.

IV.    ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА
ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТТА ПО ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В АС-СЛИВЕН

Общото организационно и административно ръководство на
Административен съд-Сливен се осъществява от административния
ръководител – председател на съда, съобразно правомощията по чл. 93, ал.
1 ЗСВ. При изпълнението на своите функции той е подпомаган от
заместник административния ръководител – заместник председателя на
съда, съдебния администратор и административния секретар. Председател
на съда, след проведен конкурс от ВСС, от 24.04.2017 г. е съдия Слав
Бакалов, преди това – зам.председател на АС-Сливен. С решение по
протокол № 22/30.05.2017 г. на СК на ВСС е съкратена една от двете
щатни длъжности „заместник на административния ръководител“.
Зам.председател на АС-Сливен е съдия Светлана Драгоманска.

По щат съдиите в АС-Сливен са седем. Няма обособени отделения.
Съдиите заседават в еднолични състави и в тройни първоинстанционни
или касационни състави.

Еднолични съдебни състави, разглеждащи първоинстанционни
административни дела:

Съдия Владимир Първанов – 1-ви съдебен състав,
Съдия Слав Бакалов – 3-ти съдебен състав,
Съдия Галя Иванова – 4-ти съдебен състав,
Съдия Иглика Жекова – 5-ти съдебен състав,
Съдия Детелина Бозукова-Ганева – 6-ти съдебен състав,
Съдия Стела Динчева – 7-ми съдебен състав,
Съдия Светлана Драгоманска – 8-ми съдебен състав.
През голямата част от проверявания период в съда постоянно са

работили 5 съдии, тъй като съдиите Владимир Първанов и Стела Динчева
са били командировани.

Тричленни постоянни съдебни състави, разглеждащи касационни
административни дела и административни дела по оспорване на
подзаконови нормативни актове:

І състав: председател Светлана Драгоманска и членове Галя Иванова
и Иглика Жекова;

ІІ състав: председател Слав Бакалов и членове Детелина Бозукова и
Стела Динчева.

Изработват се графици на тричленните състави за разглеждане на
касационни дела, които се утвърждават от председателя на съда.
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Индивидуалното разполагаемо време и процентът на натовареност на
магистратите в АС-Сливен са определени със заповед № РД-13-
80/09.05.2017 г. на председателя на съда, както следва:

председател – 1000 часа и 100%;
зам.председател – 1300 часа и 100%;
съдии – 1500 часа и 100 %.

         Материалната база на съда е на много добро ниво и позволява на
съдиите и съдебните служители да изпълняват задълженията си и
правораздават при много добри условия. Съдът е технически обезпечен за
нормалното функциониране. Разполага с техника, отговаряща на
актуалните технически изисквания и осигуряваща необходимите нива на
сигурност и надеждност при работа. Управлението на материалните актови
и техниката е добро, осъществява се и постоянен контрол на разходите,
целесъобразно се използва финансовия ресурс.

В АС – Сливен се констатира изключително ефективна вътрешна
организация и оптимално добро управление на дейността във всичките й
аспекти.

Основен приоритет е качественото и своевременно административно
правораздаване и повишаване квалификацията на магистратите и
съдебните служители. Периодично се провеждат общи събрания на
съдиите за обсъждане и анализ на съдебната практика на съда и на
практиката на ВАС, с цел уеднаквяването й. В изпълнение на  заповед на
административния ръководител, всички съдии се запознават с
постановените от ВАС съдебни актове по обжалваните решения и
определения на АС-Сливен. В АС-Сливен са създадени равни
възможности за професионална изява и развитие на магистрати и съдебни
служители. Активно се стимулира участието им в организирани обучения.
Проведени  са дейности по взаимно обучение и повишаване
квалификацията на съдебните служители. Магистратите от АС-Сливен
участват в редица конференции, работни срещи, лекции и семинари, като
са дискутирани различни теми.
         В АС-Сливен е постигнато равновесие между ролята на
административния ръководител и тази на общото събрание на съдиите,
което благоприятства добър професионален и колегиален климат, отлично
взаимодействие и разбирателство, съответно много добри резултати при
изпълнение на служебните задължения. Създадените добри практики в
дейността на съдебната администрация и правораздаването се развиват
непрекъснато. Полагат се усилия за  издигане авторитета на съдебната
институция и популяризиране на съдебната дейност сред гражданите, най-
вече подрастващите. Изключително добри резултати, качество и
своевременност, са постигнати в съдебно-административното обслужване
на гражданите. Работата на специализираната администрация е
организирана много добре, при непрекъснат контрол по изпълнение на
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служебните задължения, унифициране на работните процеси, с цел
взаимодействие и взаимозаменяемост на служителите.

       Съставените от проведените открити заседания протоколи съдържат
необходимите и изискуеми реквизити, изготвени са грамотно и са
подробни, за което спомага и използваната система за аудиозапис в
съдебните зали.

       Делата се подреждат и съхраняват съгласно изискванията на ПАС.
Съобщенията и призовките се изпращат незабавно на страните и другите
участници в процеса, или най-късно на следващия ден от действията на
съда, за които следва да бъдат уведомени.

       Електронното правосъдие е един от приоритетите в дейността на съда.
В тази връзка са изпълнени изискванията по Наредба № 6 на ВСС.
Създадени са електронни папки по делата, в които се сканират всички
постъпващи документите и постановени съдебни актове.Оптимизира се
достъпа до съдебна информация, като съдебният администратор публикува
и актуализира на интернет страницата на съда всички вътрешни актове,
които имат отношение към гражданите и осигуряват публичност и
прозрачност в дейността на съда. Публикуването на съдебните актове се
извършва съобразно разпоредбите на ЗСВ. Гражданите имат достъп чрез
интернет страницата на съда до образци на документи, графиците на
съдебните заседания, постановените и влезли в сила съдебни актове и
могат да правят справки по делата.

      В АС-Сливен се водят на електронен и/или хартиен носител
изискуемите съгласно ПАС книги и регистри, както и въведени от
съдебния администратор и водени допълнителни книги и регистри,
улесняващи дейността и контрола върху определени процедури. Подробно
в раздел от акта са описани констатациите по извършените проверки по
водените книги и регистри. Същите се проверяват периодично и за
резултата от проверките се изготвят доклади от съдебния администратор
или определени от него съдебни служители.

       Делата се образуват и разпределят ежедневно от председателя на АС –
Сливен., заместван от съдия Светлана Драгоманска – зам.председател на
АС-Сливен, а в нейно отсъствие – от съдия Стела Динчева. При
едновременно отсъствие на двамата определени заместници, е предвидено
председателят да бъде заместен от един от съдиите, по старшинство. Със
заповед № РД-13-167 от 18.07.2018 г., предвид командироването на съдия
Стела Динчева в АС-Бургас /с валиден КЕП за разпределение на делата/ и
на основание чл. 35, ал. 5 ПАС и решение от 17.07.2018 г. на общо
събрание на съдиите, председателят на АС-Сливен е възложил на съдебен
деловодител дейността по случайното разпределение на делата чрез ЦСРД,
при отсъствие на оправомощените лица. Ежедневното разпределение на
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всички постъпили книжа и документи по които се образуват дела,
посредством програмния продукт, гарантира спазването на принципите на
прозрачност и обективност, както и равномерност в натоварването на
съдиите.

         През проверявания период са действали утвърдени със заповед от м.
октомври 2015 г. на председателя на съда  Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в АС-Сливен, които са изменени със заповед №
РД-13-168/18.07.2018 г. Според действащите през 2017 г., 2018 г. и
понастоящем правила, е предвидено разпределението на делата да се
извършва в 15.30 часа всеки ден, по реда на постъпването на преписките и
съобразно процесуалните срокове, изискващи незабавно произнасяне.
Книжата, по които се образуват дела, се предават за разпределение в деня
на постъпването им, или най-късно на следващия ден, на
административния ръководител на съда или на заместващия го съдия,
който определя вида делото и съдията докладчик, на принципа на
случайния подбор, използвайки ЦСРД. Жалбите, по които се изисква
незабавно произнасяне, независимо дали са окомплектовани и подадени
чрез административния орган, се разпределят в деня на постъпването.
Разпределението на бързите производства се извършва незабавно. В 16.30
часа новоразпределените и новообразувани дела се докладват на съдиите-
докладчици, заедно с общия доклад. Делото се образува след избора на
съдията-докладчик, от председателя на съда или от заместващия го съдия.
При всяко разпределение на дело се генерира протокол от извършения
избор, подписва се с КЕП, визуализира се и се разпечатва на хартиен
носител, подписва се ръчно от извършилия разпределението и се прилага
по съответното дело. Административните дела се разпределят между
всички съдии и се насрочват от определения докладчик за дати по
предварително утвърден от административния ръководител график.
Тричленният състав се определя от извършения избор на докладчик,
участващ в постоянния троен състав. Административните дела, които се
разглеждат от тричленен състав се насрочват в деня, предвиден за
разглеждане на касационни дела от съответния състав. Правилата
предвиждат възможност за извършване на корекции в ЦСРД при промяна в
натовареността на съдия по различни обективни причини, посочени
примерно.   Изрично са регламентирани изключенията от общия принцип
на автоматично електронно разпределение на делата между всички съдии
от АС-Сливен, както и причините за преразпределение на делата.
Правилата за заместване на отсъстващ съдия, при краткосрочно и
дългосрочно отсъствие по обективни причини, се съдържат в заповеди на
административния ръководител.

        При проверката се установи, че правилата и заповедите,
регламентиращи дейността по образуване и разпределение на делата
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съответства на Единната методика по приложението на принципа за
случайно разпределение на делата в районните, окръжните,
административните, военните, апелативните и специализираните
съдилища, приета от ВСС.

        Реалната натовареност на съда и отделните съдии е средна. Няма
съществени разлики в броя на разпределените новопостъпили дела на
съдиите от АС – Сливен и може да се приеме, че са равномерно натварени.
Въпреки намаления магистратски състав през проверяваните периоди,
поради командироването на двама от съдиите, организацията на работата е
оптимална, стриктно са спазвани законоустановените процесуални срокове
и е поддържан висок процент на свършените в срок дела.

       Установиха се само 4 неприключени, образувани преди 01.01.2017 г.
административни дела, разглеждани по реда на чл. 145 и сл. АПК.
Производствата по всички дела са спрени на основание чл. 229, ал.1, т. 4
ГПК, вр. чл. 144 АПК, като по три от делата преюдициалните производства
се разглеждат във ВАС, а по едно –  в АС-Сливен. Спрените производства
са администрирани периодично и своевременно и към датата на
проверката е установено, че пречките по движението им не са отпаднали,
за да бъдат възобновени. Продължителността на производствата и по
четирите дела се дължи изцяло на спирането на производството и
наличието на все още неприключени преюдициални дела.
        Проверените първоинстанционни дела, образувани по реда на чл. 145
и сл. т АПК /обжалване на ИАА/ и по реда на чл. 203 и сл. от АПК
/искови/, се образуват и разпределят в деня на постъпване на книжата в
съда, от председателя на съда, зам.председателя или от съдия Динчева.
Актът за образуване е във формата на печат, съдържащ номера на делото,
датата на образуване, името на докладчика, подпис на образуващия съдия.
Разпределението се извършва автоматично, при участие на всички съдии,
освен командированите в друг съд, при натовареност -100 % за всеки
съдия, без изключение. Делата се комплектоват и докладват своевременно
на съдията докладчик. По всички проверени дела, съдиите извършват
необходимата проверка по редовност и допустимост на жалбата/исковата
молба в кратки срокове – от 1 ден до 7 дни. Констатираните изключения са
посочени в съответната точка от акта.  За отстраняване на нередовностите
се дават ясни, точни и пълни указания. В същите кратки срокове съдиите
се произнасят с разпореждане за насрочване на делото за разглеждане в
първо о.с.з. С това разпореждане /инцидентно актът е наименуван
определение/, се конституират страните в производството, съгласно
разпоредбата на чл. 154 АПК, нарежда се извършване на размяна на
книжата в 14-дневен срок, окомплектоват се административните преписки,
разпределя се доказателствената тежест, указват се конкретни
обстоятелства от значение за делото и  и които се нуждаят от доказване,
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предвид чл. 171 АПК. По някои от делата доказателствената тежест е
указвана най-общо. Наложена е трайна, добра практика, според която
съдиите указват на страните срок за доказателствените искания и
предупреждават за санкциите при несвоевременност на исканията. По
исковите производства постъпилият писмен отговор от ответника се
изпраща за сведение и становище на ищеца до първото о.с.з. най-късно.
         Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик  съобразно
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, предл. второ АПК /редакция ДВ, бр. 30/2006
г./ По всички проверени дела първото о.с.з. е насрочено до два месеца от
постъпване на жалбата. По исковите производства тази срок по-често е
един месец.  Окръжна прокуратура-Сливен е уведомявана своевременно за
образуваното производство и насроченото заседание, а по делата, по които
участието й е задължително е конституирана като страна.
          Обичайно делата са обявявани за решавани във второто по ред
съдебно заседание, след събиране на писмени и устни доказателства и най-
вече при допуснати в първото о.с.з. експертизи. По исковите производства
се констатира, че се разглеждат и решават предимно в едно о.с.з. Съдиите
винаги определят срок за изготвяне и представяне на заключението от
вещото лице, като предупреждават за санкциите при неспазване на срока.
При отлагане на с.з., следващата дата е в рамките на около 1 месец и по-
рано. Причините за отлагане на с.з. са свързани главно с необходимостта
от всестранно и пълно изясняване на казуса и събиране на относимите и
допустими доказателства, както и с предоставянето на възможност за
реална защита на процесуалните права – при по-късно конституирана
страна. Нередовно призоваване на страните или други участници в
производството не бе констатирано по проверените дела. Най-честата
причина за отлагане на с.з. е неизготвено, обикновено по обективни
причини, заключение или непредставено в срок заключение, по
допуснатите експертизи. Съдиите прилагат ефективно и последователно
дисциплиниращите процесуални мерки по делата спрямо страните и
другите участници в процеса. Всичко това е довело до приключване на
делата при една обща средна продължителност до три месеца, максимум –
до шест месеца, считано от образуването им до последното о.с.з., в което
са разгледани.
          Решенията по проверените дела са постановени и обявени в
едномесечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 АПК. Решенията по
исковите административни производства са постановени и обявени в
срокове от 1 седмица до 2 седмици. Съобщенията до страните са
изпращани най-често незабавно – в деня на обявяване на решението или
най-късно – на следващия  или по-следващия ден.
          Постъпилите срещу постановените съдебни актове касационни
жалби са администрирани своевременно от съдиите докладчици.



120

           Обжалваните съдебни решения по проверените административни
дела, образувани по жалби срещу ИАА, са потвърдени от ВАС.
          Постъпилите в АС – Сливен дела, върнати от ВАС за ново
разглеждане от друг състав на съда, административни дела, получават по
два входящи номера от различни дати от входящия регистър на съда,
където се записват веднъж в деня на постъпването им и веднъж – след като
всички съдии са се запознали с акта на ВАС. Втората по-късна дата е тази,
спрямо която делото се образува под нов номер и се разпределя на друг
съдия-докладчик.
         След влизане в сила на решенията, е изпълнена процедурата по чл.
115 ПАС.
         Своевременно съдиите са се произнасяли по исканията за издаване на
изпълнителен лист с подробни, мотивирани актове, с пресъздаване на
съдържанието на ИЛ.  За издадените изпълнителни листове, са извършени
надлежни отбелязвания.

        Производствата по първоинстанционните административни дела  с по-
кратки процесуални срокове /ускорено производство/ по специални
закони, се образуват в деня на постъпване на документите в съда от
председателя, зам.председателя или съдия Динчева, разпределят се
незабавно и се докладват също незабавно на определения докладчик.
Делата се разпределят между всички съдии, които са на работа, при
изрично изключване на отсъстващите по обективни причини, при 100%
участие за всеки съдия.

        Проверените, образувани по чл. 84, ал. 2  и чл. 87 ЗУБ,
административни производства са образувани, разгледани и решени при
спазване на предвидените в чл. 85 и чл. 90 ЗУБ ред и срокове за ускорено
административно производство.

        Проверените производство, разгледани по реда на чл. 27 ЗОбС, са
разгледани и решени при спазване на предвидените кратки срокове.
Производствата са продължили общо в рамките на 2 месеца, съгласно чл.
27, ал. 6 ЗОбС, а по някои дела – 1 месец. Решенията са постановени и
обявени  в предвидения 7-дневен срок след заседанието, в което е
приключило разглеждането на делото. Спазвани са предвидените срокове
за насрочване на о.с.з. и и при отлагане на съдебните заседания. В
производствата по ЗОбС съдиите определят кратки срокове и на страните,
и в.л. за изпълнение на дадените указания, в рамките на 1 до 3 дни, като се
посочва и най-късния час на последния ден от срока.

        По проверените ускорени производства по ЗУСЕСИФ, чл. 27, ал. 5,
разгледани в о.с.з., общата продължителност на делата, от постъпване на
жалбата до приключване на разглеждането им в последно съдебно
заседание, е от 2 месеца и половина до 4 месеца и половина, като не е
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спазен 2-месечния срок, в който съдът следва да разгледа делото и да
постанови решението си. Съдебните актове са постановени в 3-седмичен
срок от обявяване на делото за решаване. Причините за неспазване на
кратките срокове са най-вече обективни: нередовни жалби, неизготвени
или непредставени в срок заключения по допуснатите експертизи,
неизпълнени от АО указания във връзка с установяване на материалния
интерес и други. По тези производства всички съдии определят д.т. като
пропорционални, съобразно чл.27, ал. 6 ЗУСЕСИФ.

         Изключително добра е организация на дейността по образуване,
разпределяне, разглеждане, приключване на касационните производства и
постановяване на съдебните актове в тези производства, в установените
процесуални срокове, от страна на административното ръководство на
съда и на всеки съдия поотделно. Проверените касационни
административни дела са образувани от председателя на АС-Сливен или от
зам.председателя в деня на постъпване на касационната жалба със
съответното дело от първата инстанция. Разпределени са също от
председателя и зам.председателя на съда в деня на образуването им,
автоматично, между всички съдии, при участие на 100% за всеки.
Определеният на случаен принцип докладчик определя и тричленния
състав, който разглежда и решава делото, съгласно утвърдените постоянни
два касационни състава. Извършените замествания и преразпределения на
делата са в съответствие с утвърдените Вътрешни правила и издадените
заповеди на административния ръководител.
           С разпореждане на съдията докладчик е приключвана подготовката
на делото за разглеждане в о.с.з., конституирани са страните в
касационното производство, нареждана е размяна на книжата, давана е
възможност за писмен отговор в 14-дневен срок, определян е срок за
ангажиране и представяне на доказателства, насрочвано е о.с.з. в срок до 1
месец.  Разглеждането на делата е приключвало най-често в 1 о.с.з., по
изключение в две. Решенията са постановявани в срок до 1 месец или
значително по-рано. Общата продължителност на производствата по
КАНД е не повече от три месеца, В  АС-Сливен няма касационни
административни дела, образувани преди 01.01.2017 г. и неприключили
към 31.12.2018 г.
           В периодите 2017 г. и 2018 г., както и към датата на проверката в
АС-Сливен няма спрени касационни административни дела.
           Всички съдебни актове по касационните производства са
постановени в установените процесуални срокове.

           В изпълнение на нарочна заповед на административния
ръководител, се извършват периодични проверки на ненасрочените, вкл.
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спрени дела, резултатите от които се докладват на административния
ръководител.
       По проверените спрени и спирани административни дела, се установи,
че стриктно и постоянно се следи и проверява дали пречките по
движението на делата са отпаднали. Събраните сведения при извършените
справки се докладват своевременно на съдията-докладчик, който от своя
страна предприема мерки за възобновяване на производството или
разпорежда извършване в определени срокове на следващи справки.
       Своевременно, в определения шестмесечен срок по чл. 231, ал. 1 ГПК,
съдът е възобновявал производството при постъпило искане от страна,
като се е произнасял в тридневен срок или незабавно. При непостъпило в
срока по чл. 231, ал. 1 ГПК искане за възобновяване, съдът своевременно,
без забава, е прекратявал производството, като е оставял без разглеждане
подадената жалба.
      По спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК административни
производства са извършвани ежемесечни или периодични справки по
движението на преюдициалното дело. По този начин отпадането на
пречките по движение на делото са установявани своевременно и
своевременно спряното производство е било възобновявано.
      През 2017 г. е отменен хода по същество по 2.65% от разгледаните
първоинстанционни административни дела през годината и 3,33 % от
приключените до края на годината. През 2018 г. процентът на делата с
отменен ход по същество спрямо разгледаните е 1.73%, а спрямо
приключените – 2.26%. Несъществен е делът на делата с ОХС и спрямо
делата, по които е постановен акт по същество, като за 2017 г. се равнява
на 3.26%, а през 2018 г. – 1.77%.
      Въпреки отмяната на хода по същество, по нито едно дело
производството не е било забавено необосновано, още повече, че
разглеждането на делата е приключило в едно о.с.з. преди отмяната на
хода по същество. Отмяната на хода по същество е допустимо и
необходимо процесуално средство, чрез което се отстраняват допуснати
процесуални нарушения, представляващи отменителни основания,
изясняват се в пълнота фактическите обстоятелства от значение за
правилното решаване на спора. Прекратяването на производството по
административните дела, поради недопустимост на оспорването, след като
е обявен ход по същество на делото, често се дължи на това, че правният
интерес от обжалване на ИАА се установява след събиране на
многобройни доказателства, вкл. експертизи и съвкупната им преценка.
      Минимален е броят на делата, по които след отмяна на хода по
същество, производството е оставено без движение, делото е насрочено в
о.с.з. за събиране по надлежен път на допълнителни необходими
доказателства, или производството е прекратено несвоевременно. В тези
случаи причините се коренят в пропуски от страна на съдията-докладчик
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при подготовката и проучването на делото, било преди насрочване на
първото о.с.з., било преди приключване на производството в последното
о.с.з.
       През 2017 г. е  ОХС само по едно касационно дело  Делата с отменен
ход по същество през 2018 г. са три. Обстоятелствата довели до ОХС е
несвоевременна и непълна подготовка на делото за разглеждане при
проверката на редовността и допустимостта на КЖ.
       Проверените частни административни дела са обичайно незабавни и
бързи.
       Частните административни дела по чл. 75 и чл. 121 АПК се образуват
и разпределят в деня на постъпване на искането между съдиите, на работа
в съответния ден, съобразно взетото на общо събрание решение и
утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата. Делата се
обработват, окомплектоват и  докладват незабавно на определения съдия-
докладчик. По всички проверени дела, съдиите са се произнасяли
незабавно, същия ден, с мотивирано определение.

Частните производства по чл. 60, ал. 4 /предишна, сега ал. 5/ АПК се
образуват в деня на постъпване на жалбата, когато тя е насочена срещу
допуснатото предварително изпълнение на ИАА, при липса на оспорване
на ИАА. Разпределят се на дежурен съдия. Когато искането за спиране на
изпълнението  по чл. 166 АПК или за отмяна на допуснатото
предварително изпълнение  е направено в жалбата, с която се оспорва
ИАА, чието спиране се иска, при образуване на административното
първоинстанционно производство по чл. 145 и сл. АПК, с разпореждане
председателят на съда, респ. негов заместник, отделя искането за
разглеждане в самостоятелно производство, по което се образува ЧАД.
Разпореждането се постановява в деня на постъпване на жалбата, ЧАД се
образува същия ден и се разпределя на дежурен съдия. За сравнение,
производствата по чл. 75 и чл. 121 ДОПК са незабавни, но се разпределят
на съдиите, които са на работа, като се изключват отсъстващите по
обективни причини, а не на дежурен съдия.
          Чрез отделяне на производството по чл. 166 в самостоятелно частно
административно дело, през 2017 г. са образувани допълнително 12 дела, а
през 2018 г. – 18 дела. Установи се, че всяко искане за спиране на
изпълнението на обжалвания ИАА се отделя в самостоятелно частно
административно дело, независимо дали е направено едновременно, в един
документ с жалбата срещу основния АА, или е направено с отделна молба
по вече образуваното административно дело.
           Установиха се случаи през 2017 г. и през 2018 г., когато по жалба от
едно и също лице срещу един и същ АА, с направено в нея искане за
спиране на изпълнението на акта, постъпила веднъж директно в съда, и
втори път – чрез административния орган, издал оспорения акт, с разлика
от няколко дни, в АС-Сливен се образуват две административни
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първоинстанционни дела  по общия ред и две ЧАД. При постановяване на
актовете по по-късно образуваните ЧАД, искането е оставено без
разглеждане и производството е прекратено, предвид по-рано
образуваното дело, след направена служебна проверка. Желателно е тази
служебна проверка да се извършва още при преценката за наличие на
предпоставки за образуване на делата.
          Проверяващите считат, че образуването на ЧАД, чрез отделяне в
самостоятелно производство на направеното в жалбата срещу оспорения
АА искане за спиране на неговото изпълнение, не е във връзка с изискване
на закона, а по този начин се създават допълнителен брой дела, което не е
необходимо. Би следвало жалбите, с направено в тях искане за спиране
изпълнението на оспорен ИАА, да се разпределят също на съдиите, които
са на работа в деня на постъпването им, а не на дежурен съдия.
Произнасянето по искането за спиране е тясно свързано с оспорения ИАА
и цялата преписка по неговото издаване, с оглед необходимостта от
преценка по допустимостта и обосноваността на искането, както и с
редовността, допустимостта и вероятната основателност на основното
оспорване. Би следвало съдията-докладчик по основното оспорване да се
произнесе и по искането за спиране изпълнението на оспорения ИАА.
Произнасянето по искането за спиране на изпълнението на оспорения със
същата жалба ИАА не е отделно, разглеждано по друг ред производство, а
част от производството по оспорване на ИАА. Само по себе си
обстоятелството, че се изисква незабавно произнасяне, не е основание за
отделянето му в самостоятелно производство.
          По въпроса за правилността и законосъобразността на образуване на
ЧАД, чрез отделяне в самостоятелно производство, по описания по-горе
начин, предстои произнасяне на ВАС, който следва да извърши анализ на
проверените частни административни производства, образувани през 2016
г., 2017 г. и 2018 г., в административните съдилища  на страната, след
представяне на докладите от всички  извършени проверки.

Постъпилите по чл. 250 АПК искания са вписани в създадения,
съгласно изискванията на ПАС, регистър. По тях са образувани частни
административни дела незабавно след постъпването им от председателя на
съда. Разпределени са също незабавно на дежурен съдия и са разгледани в
съответствие с предвидените ред и срокове. В това отношение бе
констатирано едно изключение – по частно административно дело №
24/2018 г., което е образувано след връщането му от ВАС за ново
разглеждане от друг състав на съда. В този случай дадените два входящи
номера са с дати с разлика от 11 дни. Тази практика на поставяне на два
печата с различни номера и дати при връщане на делата от ВАС, бе
констатирана и по други проверени административни дела, образувани
след връщане за ново разглеждане. Проверяващите я намират за
неправилна и считат, че следва да бъде преустановена. Регистърният печат
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на постъпване, входиране на книжата следва да бъде само един, с една
дата. В конкретния случай, производството е било необосновано забавено
с 11 дни, в които съдиите са се запознавали с акта на ВАС, поради което
делото е докладвано на съдията-докладчик най-късно. Времето за
запознаване с акта на ВАС не би следвало да отлага образуването на
делото.

В АС – Сливен няма отсрочени безпричинно съдебни заседания по
административни дела. Отсрочването или пренасрочването на съдебното
заседание се извършва своевременно, страните са уведомявани и
следващото заседание е редовно провеждано.
       Не се установиха необосновани и безпринципни отводи в АС-Сливен.
Всички отводи и самоотводи са подробно и точно мотивирани, с посочване
на конкретните обстоятелства, съставляващи абсолютни основания за
отвод или пораждащи съмнения в безпристрастността на съдията-
докладчик и съдебния състав.
        От предоставените справки се налага извод за значително увеличение
на броя на обжалваните съдебни актове през 2018 г., в сравнение с 2017 г.
Същевременно е намалял процентът на потвърдените съдебни актове
спрямо обжалваните, но като цяло потвърдените съдебни актове
значително надвишават отменените и изменените, както общо за съда, така
и поотделно за всеки съдия. Съпоставката между потвърдените и
отменените и изменени съдебни решения, през двете проверявани години
сочи на добро качество на постановяваните от съдиите съдебни актове,
предвид категоричния превес на потвърдените.

     В АС-Сливен няма постановени извън срока по чл. 172, ал. 1
АПК, или необявени, съдебни актове, по образуваните или обявени за
решаване през 2017 г. и 2018 г. административни първоинстанционни
дела. Всички съдебни решения по касационните административни
дела, в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. са постановени в
едномесечен или по-кратък срок. Незабавните и бързи частни
административни дела са разгледани и решени в определените
процесуални срокове или до три дни от постъпване на исканията.

         Констатираните изключително добри резултати и  практики в
работата на съда,  съдиите и съдебните служители по отношение на
срочността на производствата по различните видове дела и по
постановяване на съдебните актове, по съобщаване и уведомяване на
страните и другите участници в производството с актовете на
магистратите, по администриране на преписките и делата, жалбите,
молбите и заявленията, сочат на безупречност, професионализъм,
добросъвестност, постоянство и отговорност при изпълнение на
служебните задължения.
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ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

                                         П Р Е П О Р Ъ К И :

          I. Административният ръководител на Административен съд –
Сливен  да упражни правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 7 ЗСВ, като
предприеме мерки относно:

1.  Преустановяване на практиката, във входящия регистър
на съда да се вписват по два входящи номера от различни дати,
относно съдебните книжа, постъпващи от Върховния
административен съд на Република България, при връщане на
дело за ново разглеждане от друг състав на АС-Сливен.
      2. Създаване на ред за запознаване на всички съдии с
актовете на Върховния административен съд по обжалваните
съдебни актове на АС-Сливен, който да бъде съобразен с
процесуалните срокове за разглеждане и решаване на делата и
сроковете за образуване и разпределение на върнатите за ново
разглеждане дела.

3. За извършване на служебна проверка в деловодната
програма на съда при постъпване на жалба чрез
административния орган, чийто ИАА се оспорва, дали вече не е
образувано административно дело по същата жалба, постъпила
директно в съда.

          II. Административният ръководител на Административен съд –
Сливен  да упражни правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 5 ЗСВ, като свика
общо събрание на съдиите от АС-Сливен, на което:
                          1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената
комплексна планова проверка в АС-Сливен, възложена със заповед № ПП-
01-1/03.04.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
                            2.   Да се обсъди целесъобразността и законосъобразността
на отделянето в самостоятелно частно административно производство  на
направеното в общ документ /жалба/ с основното оспорване на ИАА,
искане за спиране на неговото изпълнение по чл. 166 АПК.



Cporc ga ugnr,TueHue Ha npenoptxure:
Ha ocHoBaHI4e ur.58, al.2 or 3axosa 3a cr4e6uara Bnacr

onpeAentM Tpl4Mecer{eH cpoK, cr{r,rTaHo oT [onyqaBaHe Ha HacTotnlufl aKT, 3a

H3nbJIHeHI4e HA ilpenOpT,KI4Te.

Ha ocnosankre ur.58, ar.3 or 3aroHa :a cr4e6uara BJracr, Hacrorr{r4qr aKT

Aa ce v3rrparv Ha npeAceAarens Ha A4launncrparuBeH cbA - Crzseu, xofiro n

eAHOCeAMLTqeH CpOK CneABa Aa 3arro3Hae C HefO npOBeprBaHVTe CbAI/LT V Aa
yBeAoMr4 He3a6aBHO fJIaBHr.rr r4HCrreKTOp 3a U3rrbJrHeHHeTO Ha 3aAbnXeHr4eTO

CI'I, KATO LI3NPATU U CNI4CbK C AATA 14 NOANHC HA BCEKLI OT IIPOBCP'BAHI4TE

arn'uu.

B eAHoceAMr,rqeH cpoK or r43TrlqaHe Ha cpoKa 3a r43rrbJrHeHr.re Ha

npe[opbKnre, Ha ocHoBaHHe qJr. 58, aL 2, BbB Bp. c aJr. 4 or 3CB,
npeAce.{arerqr na AArrauHrlcrparr4BeH cbA - Crusen Aa yBeAoMr4 DraBHLrq

r4HcrreKTop uaklucrreKTopara KbM BCC 3a [peAnplrer?rre MepKr{ B r{3nbJrHeHue

Ha rrperopbKr,rTe.

CneA r,r3Tr4r{aHe Ha cpoKa rro rrJr. 58, al. 3, nsp. 2-po 3CB - rtpv twlnrca Ha

IIOCTbIII4JII4 Bb3paxeHl'Ifl) a IlpI.I IIOCTbIII'IJIV TAKI|IBA, CJIeA npOtI3HaC.UHeTO Ha

rJraBHr,rf, r{HcrreKTop Ha I4BCC no rflx - Korrue or aKTa, BeAHo c Bb r4flTa vl

perueHl4sra rro rf,x Ha rJraBHI4r rlHcrreKTop lnpu [ocrbrII{JIIa Bb3 Aa ce

r,r3rrpaTrr Ha eneKTpoHeH HocI{TeJr Ha IrpeAceAaTent H bpxoBHI{t
aAMLIHI4cTpaTLIBeH cbA kI Ha npeAceAaTencTBaIIII{t cr.Auit
Bucruns cbAe6eH cbBer.
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