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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетата
годишна програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели
в окръжните прокуратури за 2022 г. и Заповед № ПП-22-40/04.07.2022 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши
комплексна планова проверка в Административен съд – Търговище.

Проверката се извърши в периода от 11.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите Пламен Савов и Соня Кочова.

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Административен съд -
Търговище; организацията по образуването, движението и приключването на
първоинстанционните административни, касационните и частните
административни дела в законоустановените срокове, неприключили към
момента на проверката производства, образувани преди 01.01.2022 г., анализ
на приключилите дела и констатиране на противоречива практика, както и
спазването на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията на
съдилищата с оглед влиянието върху натовареността и статистическите данни
на съда.

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

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от
посочените категории, образувани през 2020 г. и 2021 г., както и
неприключили производства.

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

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване
на деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната
деловодна система, годишните доклади на съда за 2020 г. и 2021 г.,
събеседване с административния ръководител и магистрати и произволно
избрани дела.

Административен съд – Търговище (АдмС – Търговище) 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- Търговище. В съдебния район на АдмС-Търговище
влизат населените места: гр. Търговище, гр. Попово и гр. Омуртаг.
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І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ

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

Общото организационно и административно ръководство на
Административен съд – Търговище 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 съдебен
администратор. В съда няма щат за заместник на административния
ръководител – заместник-председател.

Съдия Красимира Тодорова Цветкова е председател на
Административен съд - Търговище два последователни мандата от
основаването на съда до 24.04.2017 г.

През 2020 г. и 2021 г. председател на Административен съд –
Търговище е съдия Росица Цветкова, избрана на длъжността с решение по
протокол № 16/18.04.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет.

Длъжността е предсрочно овакантена след преназначаването на
предишния председател Росица Цветкова на длъжност „съдия“ в
Административен съд - София-град, считано от 15.03.2022 г., с решение по
протокол № 8/01.03.2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

С решение по протокол № 9/08.03.2022 г. на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет (ВСС) Красимира Тодорова Цветкова – съдия в
Административния съд в Търговище, е определена за изпълняващ функциите
„административен ръководител – председател“ на Административен съд –
Търговище, считано от 15.03.2022 г. до встъпване в длъжност на нов
административен ръководител.

През проверявания период щатната численост на съда включва
четирима съдии. Такъв е и броят на действително работилите съдии. В
Административен съд – Търговище няма обособени отделения. Съдиите
заседават в еднолични състави и в тройни първоинстанционни или
касационни състави. В съда действат два постоянни касационни състава, като
участието на двама от съдиите и в двата състава предполага недопускането на
противоречива съдебна практика по касационни дела.

Еднолични съдебни състави, разглеждащи първоинстанционни
административни дела през 2020 и 2021 г.:

съдия Красимира Тодорова  - І състав;
съдия Росица Цветкова - ІІ състав;
съдия Албена Стефанова - ІV състав,
съдия Иванка Иванова - V състав.
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Със заповед № РД-10-24/04.05.2017 г. на председателя на съда за
делата, подсъдни на Административен съд – Търговище, които се разглеждат
в състав от трима съдии, са определени два постоянни състава:

Първи състав:
1. Председател: съдия Росица Цветкова
2. Съдия Албена Стефанова
3. Съдия Иванка Иванова
Втори състав:
1. Председател: съдия Красимира Тодорова
2. Съдия Албена Стефанова
3. Съдия Иванка Иванова,

като със същата заповед е наредено съдия Албена Стефанова да насрочва
разпределените й дела във Втори състав, а съдия Иванка Иванова – в Първи.

Касационни съдебни състави, разглеждащи касационни административ-
ни дела през 2020 и 2021 г.:

Първи касационен състав:
Председател:  съдия Росица Цветкова и съдия-докладчик
Членове: съдия Албена Стефанова

съдия Иванка Иванова съдия-докладчик

Председател:  съдия Росица Цветкова и съдия-докладчик
 Членове: съдия Албена Стефанова съдия-докладчик

съдия Иванка Иванова

Втори касационен състав:
 Председател:  съдия Красимира Тодорова и съдия-докладчик
 Членове: съдия Албена Стефанова съдия-докладчик

съдия Иванка Иванова

Председател:  съдия Красимира Тодорова и съдия-докладчик
 Членове: съдия Албена Стефанова

съдия Иванка Иванова съдия-докладчик

При отсъствие на председателя или на член на състава, при отвод или
самоотвод, както и при невъзможност съответният съдия да участва в
разглеждане на делото, промяната в състава, разглеждащ делата, се извършва
със заповед на председателя на съда за всеки един конкретен случай, за което
се уведомяват съответните съдии и служба “Съдебно деловодство” и служба
“Съдебни секретари”.

Заместването в случай на отсъствие на съдия-докладчик се извършва
съгласно Правилата за заместване в случай на отсъствие на съдия-докладчик
в Административен съд – Търговище.

2. Щат и кадрово обезпечение.
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2.1. Магистрати. Участие в обучителни семинари.

През проверявания период щатната численост на съда включва
четирима съдии. Такъв е и броят на действително работилите магистрати.

Всички съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС” и последна атестация
„много добра“. Те са с дългогодишен юридически и съдийски стаж, работят
като административни съдии от създаването на административните
съдилища.

В Административен съд – Търговище няма командировани съдии.
През 2020 и 2021 година съдиите от Административен съд – Търговище

са взели участие в следните семинари и обучения:
· Антитръстово законодателство в ЕС;
· Защита на потребителите в светлината на правото на ЕС;
· Обществени поръчки в ЕС;
· Управление на стреса и превенция. Вземане на ключови решения;
· Режимът по държавни помощи в контекста на данъчните

облекчения по ЗКПО;
· Измененията в ЗАНН от 2020 г. в сила от 23.12.2021 г. Реформата

в административното наказване от 2020 г.;
· Професионално поведение и етика в съдебната система;
· Право на ЕС в областта на социалното осигуряване;
· Право на ЕС в областта на ДДС;
· Прилагане на Хартата на основните права на ЕС. Фокус върху

правото на справедлив съдебен процес;
· Значими промени в корпоративното облагане;
· Прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи за

национални съдии.

2.2. Съдебни служители.

През 2020 г. щатната численост на администрацията на
Административен съд – Търговище е включвала 12 съдебни служители, като
всички щатни бройки са били заети. Не са настъпили промени в сравнение с
предходната година.

Администрацията на съда през 2020 г. е включвала:
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

· Съдебен деловодител - 1;
· Съдебен архивар - 1;
· Съдебен секретар - 3;
· Призовкар - 1.

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
· Съдебен администратор - 1, изпълняващ фактически и

длъжността системен администратор;
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· Главен счетоводител -1;
· Служител по сигурността на информацията, той и шофьор -1;
· Главен специалист – касиер, Административно-деловодна

дейност - 1;
· Работник поддръжка сгради, той и домакин -1;
· Чистач -1.

През 2020 г. съотношението по щат на съдии към съдебни служители е
било 1:3, което е близо до средната стойност за страната, която е 1:2,65.
Съотношението между магистратите и служителите от специализираната
администрация, която пряко подпомага съдиите в тяхната правораздавателна
работа, е 1:1,5.

Всички съдебни служители на Административен съд – Търговище са с
дългогодишен стаж в съдебната система и доказана професионална
квалификация. В работата си проявяват отговорност, всеотдайност и взаимна
подкрепа.

С решение по протокол № 44 от 15.12.2020 г. на Съдийската колегия на
ВСС е разкрита една щатна бройка за системен администратор.

През 2021 г. щатната численост на администрацията на
Административен съд – Търговище е включвала 13 съдебни служители, като
всички щатни бройки са били заети. След пенсиониране на единствения до
този момент съдебен деловодител на съда са извършени трансформации на
една длъжност „съдебен секретар“ в „съдебен деловодител“ и длъжността
„съдебен архивар“ в „съдебен деловодител“. На разкритите с решения на
ВСС две щатни бройки за системен администратор и съдебен помощник, след
провеждане на конкурси, са назначени съдебни служители.

2.3. Материална база и техническа обезпеченост.

Административен съд – Търговище се помещава в Съдебната палата в
града, заедно с Районен съд – Търговище, Окръжен съд – Търговище,
Районна и Окръжна прокуратура. На съда е предоставена за ползване част от
Съдебната палата, като през 2018 г. е предоставено и помещение на
партерния етаж на сградата, където е преместено деловодството на съда, а
през 2019 г. и две помещения – частна държавна собственост, намиращи се в
съседна сграда наблизо. Съдебни заседания се провеждат само в дните
вторник и сряда поради обстоятелството, че се използва зала на Окръжен съд
– Търговище (липсва самостоятелна зала за административния съд). По тази
причина често се налага изготвяне на график на заседанията ad hock.

През 2020 г., в рамките на утвърдения бюджет на съда, са извършени
съществени ремонтни дейности на нереновирани помещения, ползвани от
съда в Съдебната палата в гр. Търговище.

2.4. Информационно обслужване и информационни технологии.
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През 2020 г. в Административен съд - Търговище е заменена старата
компютърна техника с нови конфигурации, получени от Висш съдебен съвет.
Преминало се е към ново поколение мрежова система на работа – клиент
Windows 10 и сървър Windows 2012 R2. Новата организация на работа на
компютърните системи на съда е дала възможност за по-бърза и
безпроблемна работа, като с това е отговорила на комуникационните
изисквания при работата с държавните институции и е в готовност за
осъществяване на елeктронното правосъдие. Внедрена е възможност за
анализ на върнатите от инстанционен контрол дела чрез изградени софтуерни
инструменти.

През 2020 г. в съда е внедрена нова техническа възможност с цел
подпомагане работата на съда. Закупена е нова многофункционална машина
(копир и скенер) от голям клас. Чрез нея до голяма степен се подпомагат
дейностите по превръщането на документите от хартиен на електронен
носител.

Административен съд - Търговище на този етап разполага с:
· Компютърна конфигурация – 1 бр., придобита през 2017 г.;
· Компютърни конфигурации – 5 бр., придобити през 2016 г.;
· Компютърни конфигурации – 8 бр., придобити през 2008 г.;
· Допълнителни монитори – 4 бр., придобити през 2019 г.;
· Принтери – 3 бр., придобити през 2017 г.;
· Принтери, придобити през 2008 г.;
· Скенер – 1 бр., придобит през 2017 г.;
· Скенер – 1 бр., придобит през 2016 г.;
· Многофункционални устройства, придобити през 2008 г.;
· Сървър, придобит през 2016 г.;
· Сървър, придобит през 2008 г.;
· Копирна машина, придобита през 2008 г.
· Копирна машина, придобита през 2020 г.

В съда е изградена локална компютърна мрежа. Всички помещения на
съда са окабелени структурно. Мрежата се ползва от всички работни станции,
работещи на този етап, 2 сървъра и 3 мрежови принтера.

Осигурени са средства и политики за сигурност на информацията:
· Backup система
· UPS
· Софтуерна защитна стена
· Групови политики за потребителите в контролиращия

мрежата домейн.
Поддръжката на наличната техника, която е в гаранционен срок, се

извършва от оторизираните за това фирми. Поддръжката на мрежата на съда,
техниката с изтекъл гаранционен срок, както и текущите смени на
консумативи, поправка на по–дребни проблеми, поддръжка на наличния
неспециализиран софтуер /операционни системи/, осигуряване на правилната
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работа на локалната мрежа, работата с Интернет и др. се извършват от
съдебния администратор.

В Административен съд - Търговище всеки един магистрат и съдебен
служител, работещ с компютърна конфигурация, има достъп до
високоскоростен интернет. Всеки магистрат има локално инсталиран лазерен
принтер, а служителите ползват мрежови принтери. Всички магистрати и
определени съдебни служители имат достъп до правно – информационната
система „Апис”.

Нормалното функциониране на техниката налага редовно
актуализиране и ежедневна поддръжка както на сървъра, така и на
компютрите на потребителите, на правно - информационната система АПИС,
без която в съвременните условия работата на магистратите и служителите
ще бъде силно затруднена и неефективна.

Административен съд - Търговище работи със следните
неспециализирани програмни продукти:

· Windows Server 2012 с лиценз от ВСС;
· Windows Server 2003 с лиценз от Министерство на правосъдието;
· Windows 10 с лиценз от ВСС;
· Продуктите на MS Office 2010 с лиценз от Министерство на

правосъдието;
· Апис.

Административен съд - Търговище работи със следните
специализирани програмни продукти:

· „Съдебно-административна система” (САС) - „Съдебно
деловодство”, с разработчик „Информационно обслужване” АД -
гр. Варна. Софтуерът се актуализира постоянно в зависимост от
периодичността на публикуването на нови версии, извършва се
ежедневно архивиране на база данни с цел възстановяването й
при необходимост. Програмата улеснява работата на служителите
в съда, като позволява автоматично водене и отпечатване на
съдебните книги, призовки, статистически отчети и други
изходящи документи, подобрява обслужването на клиентите на
съда - страни, адвокати и оторизирани лица чрез бързо и
ефикасно осигуряване на достъп до информацията за
разглежданите в съда дела. Програмата работи стабилно и към
момента параметрите на сървъра, на който е инсталирана,
покриват нейните изисквания. Поддръжката на деловодната
система се осъществява отдалечено чрез съдебния администратор
от „Информационно обслужване” АД – клон Варна;

· Счетоводна програма “Бизнес навигатор-заплати”;
· Софтуерният продукт за случайно разпределение на делата по

състави е на уеб адрес “https://webrand.justice.bg”, разработен от
ВСС;
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· Софтуерният продукт за Система за изчисляване на
натовареността на съдиите е на уеб адрес
“https://workload.justice.bg”, разработен от ВСС.

През проверявания период функционирa интернет-страница на съда –
https://targovishte-adms.justice.bg/, съдържаща информация за насрочените
дела, движението на обществено значими дела, за съдебните актове,
публикувани незабавно след отразяването им в срочната книга на съда в
тяхната цялост при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Осигурена е възможност за
търсене на делата по номер, дата на съдебен акт или ключова дума.
Публикуват се в цялост при спазване ЗЗЛД и ЗЗКИ и протоколите от
откритите заседания на съда. Поддръжката на интернет-страницата се
осъществява от съдебния администратор.

Разработена е методология за осъществяване на изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 137,
ал. 2 от АПК и чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК, създаден специално за тази цел.

С цел улесняването на гражданите са публикувани изготвените и
утвърдени:

· Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез
електронен пощенски адрес по реда на чл. 137, ал. 2 от АПК и чл.
42, ал. 4 от ГПК в Административен съд – Търговище;

· Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните
актове на Интернет страницата на съда;

· Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена
информация в Административен съд - Търговище;

· Вътрешни правила за случайно разпределение на делата.
· Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал

за електронно правосъдие на ВСС.

2.5. Вътрешни правила, заповеди и разпореждания на
административния ръководител по организацията и
дейността на съда,  правила за случайно разпределение на
делата, натовареност на административния ръководител и
съдиите, определяне на делата, които се разглеждат на
дежурство и през съдебната ваканция.

Административното ръководство на Административен съд –Търговище
през проверявания период се е осъществявало от председателя съдия Росица
Цветкова.

За организацията и управлението на административната и съдебната
дейност на съда се прилагат относимите закони и подзаконови актове, както и
вътрешните правила, инструкции и заповеди, издадени от председателя на
съда. Дейността на съда е в съответствие с решенията на Общото събрание на
съдиите при Административен съд – Търговище, приети съгласно с
правомощията му по чл. 92 от Закона за съдебната власт.
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Образуваните в съда дела се разпределят на принципа на случайния
подбор чрез Централната система за разпределение на делата. В съда
действат „Вътрешни правила за случайно разпределение на делата“, приети с
решение на общото събрание на съдиите при Административен съд -
Търговище по протокол № 1 от 02.01.2020 г. и протокол № 1 от 04.01.2021 г.
Определянето на съдия-докладчик по всяко дело се извършва от председателя
на съда или заместващия го съдия съобразно поредността на постъпването на
оспорванията в съда чрез случайно електронно разпределение посредством
Системата за случайно разпределение на делата на ВСС. Системата осигурява
прозрачността на разпределението на делата, като позволява да се провери
как е разпределено всяко дело (по случаен избор, по дежурство, на определен
съдия, както и кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са
участвали при автоматичния избор. Системата следи за равномерната
натовареност на съдиите чрез възможността делото да се разпределя според
шифъра и обвързаната с него група, което осигурява разпределението на
делата с еднаква натовареност на съдии според зададените критерии на
индивидуално определен процент на натовареност.

Разпределението на делата се извършва в съответствие с приетите от
общото събрание на съдиите при Административен съд – Търговище групи за
разпределение на делата. Ежедневното разпределение на постъпилите
оспорвания се извършва всеки ден или най-късно на следващия ден от
председателя на съда или определен от него съдия, като всеки съдия може да
присъства на процедурата по определяне на съдия-докладчик. Бързите
производства при възможност се разпределят непосредствено след
постъпването им. От случайния избор се изключва съдия поради временна
неработоспособност над 30 работни дни, отпуск за отглеждане на дете и в
предвидените от закона случаи. Разпределението на бързите производства се
извършва между съдиите, които не са в отпуск или служебна ангажираност.
При наличие на отвод на съдия по дадено разпределено дело, бройката
разпределени дела по съответния предмет на същия се намалява в програмата
за случайно разпределение на делата. Всеки от протоколите от извършеното
разпределение се съхранява на хартиен носител. В края на всеки работен ден
се изважда протокол от извършените през деня разпределения на дела, като
същия се подписва от съдията, разпределил делата, и се съхранява на хартиен
носител от съдебния администратор.

През съдебната ваканция, за периода от 15 юли до 1 септември, бързите
производства по делата, по които съдиите са задължени със закон да се
произнесат в срок, по-малък от един месец, се разглеждат измежду
присъстващите магистрати.

Със заповед № РД-10-49/10.09.2018 г. е създадена организация на
работата за разглеждане на делата през съдебната ваканция и на дежурство.
За периода на съдебната ваканция в съда се насрочват и разглеждат в закрити,
съответно в открити съдебни заседания, производствата по чл. 60 и чл. 250 от
АПК; чл. 75 и чл. 121 от ДОПК; чл. 72 от ЗМВР; чл. 16, ал. 6 от ЗМ, както и
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всички останали производства, в които съдът следва да се произнесе
незабавно. Образуваните на посочените правни основания съдебни дела се
разпределят между съдиите, които не са в платен годишен отпуск, болничен,
командировка или други непредвидени обстоятелства. През периода на
съдебната ваканция се насрочват и разглеждат и други дела, за което в закон
е предвидено произнасянето в срок, по-кратък от един месец, като те се
разпределят между всички присъстващи съдии в периода на
законоустановения срок за разглеждане и решаване на делото. Делата се
образуват и разпределят от административния ръководител на съда  или от
определения да го замества съдия. Делата се разпределят чрез електронната
система за случаен избор на докладчик. Постъпилите жалби и искови молби,
в които се съдържа искане за спиране на изпълнението (допускане на
предварително изпълнение), се разпределят между съдиите, които не
отсъстват. В деня на постъпването им съдията се произнася по особеното
искане, независимо дали е внесена държавна такса по делото. Съгласно
заповедта, при отсъствие на магистрат поради отпуск или командировка,
докладът на съответния състав се възлага на заместник, който се определя
при спазване на последователност на избора.

В съда са утвърдени и действат Вътрешни правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 137,
ал. 2 от АПК и чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; Вътрешни правила за достъп до
обществена информация, Вътрешни правила за работа с квалифицирана
информация; Вътрешни правила за организацията на публикуването на
съдебните актове, протоколите от открити съдебни заседания и служебна
обществена информация на интернет-страницата на съда; Вътрешни правила
за защита на личните данни в Административен съд – Търговище, вписан в
„Регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“;
Вътрешни правила за реда на предоставяне на достъп до електронни съдебни
дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет;
Вътрешни правила за реда на обработка и отразяване на изготвените съдебни
актове в деловодната програма САС „Съдебно деловодство“ и Времеви
стандарти за срочно разглеждане и приключване на делата.

Председателят на Административен съд – Търговище е с 80 %
натовареност при разпределение на постъпващите дела, а съдиите – със 100
% натовареност.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22 от
09.07.2019  г.  на основание чл.  54,  ал.  1,  т.  2  и т.  5  от ЗСВ на ИВСС е
възложено да проверява и организацията по образуването на делата при
строго спазване на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията
в съдилищата с оглед влиянието върху натовареността и статистическите
данни на съответния орган на съдебната власт.

Проверката установи, че делата в Административен съд – Търговище се
образуват съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 5 от ПАС. Жалбите по
реда на АПК и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на
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административните актове от административен съд, се образуват като
административни дела. Като частни административни дела се образуват
исканията и жалбите по реда на АПК и други закони, по които съдът се
произнася с определение или разпореждане. Обжалваните актове на
районните съдилища от Търговищки съдебен район по дела от
административно-наказателен характер се образуват като касационни
административен характер дела. При постъпили искания за издаване на
изпълнителни листове не се образуват нови частни дела. Не се образуват
частни административни дела по искания за спиране на предварителното
изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по искания за допускане на
предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК. Когато делото е върнато
за ново разглеждане от друг състав на същия съд, то се образува под нов
номер. При отмяна на определение за прекратяване на делото след връщането
му продължава под същия номер и се докладва на същия съдия-докладчик.
След прекратяване на съдебното производство в хипотезата на чл. 135 АПК
(определяне на подсъдност) повторно внесеното в съда дело се образува под
нов номер и се възлага за разглеждане на първоначалния съдия-докладчик.

Начинът на образуване на делата в Административен съд – Търговище
не повлиява върху натовареността на съдиите и не изкривява статистическите
данни на съда.

2.6. Организация на работата в деловодството и другите служби,
състояние и водене на деловодните книги и регистри.

Делата се докладват  и  обикновено се образуват в деня на постъпване
на исковата молба, респ. молбата или жалбата, като  се докладват на съдията
и се насрочват в максимално кратки срокове.

Образуването и разпределението на новопостъпилите дела става по
реда на постъпването им. По всички разпределени дела се прилага протокол
от извършеното разпределение, който се подписва от разпределящия.
Протоколът се прикрепва към книжата и става неразделна част от
новообразуваното дело. Генерираният от ЦСРД номер е номерът, под който
делото се вписва в деловодната система САС „Съдебно деловодство" от
деловодителя.

Бързите производства се разпределят по същия ред в деня на
постъпването им.

В утвърдените от административния ръководител на съда и действащи
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата са посочени
подробно делата, които се разглеждат на дежурство. Със заповед на
административния ръководител за проверявания период са изготвяни
месечни графици на дежурствата.

В съда е създадена организация на работата за разглеждане на делата по
чл. 329, ал.3 от ЗСВ през съдебната ваканция, в съответствие с Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата.
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В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Входящ дневник – води се на електронен носител и се разпечатва на

хартиен носител ежегодно до 15 януари, за предходната календарна година;
2. Изходящ дневник за книжата по чл. 31 от ПАС – води се на хартиен

носител;
3. Разносна книга - води се на хартиен носител;
4. Регистър на заявления за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

- води се на хартиен носител;
5. Книга по чл. 251, ал. 3 от АПК - води се на хартиен носител;
6. Азбучен указател за образуваните административни дела - води се на

електронен носител и се разпечатва на хартиен носител ежегодно до 15
януари, за предходната календарна година;

7. Азбучен указател за образуваните касационни дела от наказателно-
административен характер - води се на електронен носител и се разпечатва на
хартиен носител ежегодно до 15 януари, за предходната календарна година;

8. Описна книга за образуваните административни дела – води се на
електронен и хартиен носител;

9. Описна книга за образуваните касационни дела от наказателно-
административен характер - води се на електронен и хартиен носител;

10. Книга за открити заседания за административни дела (срочна книга)
– води се на електронен и хартиен носител;

11. Книга за открити заседания за образуваните касационни дела от
наказателно-административен характер  - води се на електронен и хартиен
носител;

12. Книга за закрити и разпоредителни заседания за административни
дела - води се на електронен и хартиен носител;

13. Книга за закрити и разпоредителни заседания за  образуваните
касационни дела от наказателно-административен характер – води се на
електронен и хартиен носител;

14. Книга за веществени доказателства – води се на хартиен носител;
15. Книга за движението на всички получени и върнати призовки и

съдебни книжа;
16. Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – води се на

хартиен носител от завеждащ служба “Съдебно деловодство”;
17. Книга за издадените изпълнителни листове;
18. Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и

суми, присъдени в полза на съдебната власт;
19. Архивна книга - води се на електронен носител;
20. Книга за движението на архивните дела – води се на хартиен

носител;
21. Регистър по чл. 39, ал. 1, т. 13 от ПАС – води се на хартиен носител;
22. Календар за насрочените дела;
23. Книга за изпратените във ВАС дела.
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Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без
изтривания, заличавания и дописвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система осигуряват откритост, достоверност и
пълнота на информацията съхранявана в съда.

Всички  водени  книги  и регистри съдържат необходимата информация
съгласно чл. 42-53 от ПАС.

Всяка книга е прошнурована и прономерована и съдържа отбелязване
за броя страници. Деловодните книги са приключени с изтичане на
календарната година.

От водените деловодни книги обстойна проверка бе извършена на
срочните и описните книги, както и на регистрите на съдебните решения и
отводите.

В съда се водят срочни книги за открити съдебни заседания.
Срочната книга за първоинстанционни административни дела за 2020

г. e в един том, който съдържа 112 листа, започва със заседание по адм.д. №
284/2019 г., проведено на 07.01.2020 г., и завършва със заседание по адм.д. №
233/2020 г., проведено на 29.12.2020 г. В книгата са нанесени всички
отбелязвания, графите са четливо попълнени. И.ф. председател на съда я е
проверил и подписал на 07.07.2022 г.

Срочната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2020 г. е в 1 том, съдържа 55 листа, започва със заседание по к.н.а.х.д.
№ 161/2019 г., проведено на 07.01.2020 г., и завършва със заседание по
к.н.а.х.д. № 151/2020 г., проведено на 15.12.2020 г. В книгата са нанесени
всички отбелязвания, графите са четливо попълнени. И.ф. председател на
съда я е проверил и подписал на 07.07.2022 г.

Срочната книга за първоинстанционни административни дела за 2021
г. също е в 1 том, съдържа 126 листа, започва със заседание по адм.д. №
254/2020 г., проведено на 12.01.2021 г., и завършва със заседание по адм.д. №
318/2021 г., проведено на 22.12.2021 г. В книгите са нанесени всички
отбелязвания, графите са четливо попълнени. И.ф. председател на съда я е
подписал на 07.07.2022 г.

Срочната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2021 г. е в 1 том, съдържа 54 листа, започва със заседание по к.н.а.х.д.
№ 150/2020 г., проведено на 05.01.2021 г., и завършва със заседание по
к.н.а.х.д. № 150/2021 г., проведено на 21.12.2021 г. В книгата са нанесени
всички отбелязвания, графите са четливо попълнени. И.ф. председател на
съда я е проверил и подписал на 07.07.2022 г.

Срочните книги за закрити заседания също са водени редовно и
съдържат пълна информация във всички графи.
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Описните книги са по един том за всяка от проверяваните години.
Водени са редовно, четливо и съдържат опис на постъпилите през периода
административни дела. Информацията е пълна във всички графи, но не са
проверявани редовно съгласно изискванията на ПАС.

Описната книга за първоинстанционни административни дела за 2020 г.
съдържа 104 листа, започва с адм.д. № 1/2020 г., образувано на 06.01.2020 г.,
и завършва с адм.д. № 285/2020 г. (преобразувано от  адм.д. № 77/2020 г.,
образувано на 31.12.2020 г. И.ф. председател на съда я е проверил и подписал
на 07.07.2022 г.

Описната книга за касационно – наказателни административен характер
дела за 2020 г. съдържа 102 листа, започва с к.н.а.х.д. № 1/2020 г., образувано
на 28.01.2020 г., и завършва с к.н.а.х.д. № 160/2020 г., образувано на
31.12.2020 г. И.ф. председател на съда я е проверил и подписал на 07.07.2022
г.

Описната книга за първоинстанционни административни дела за 2021 г.
съдържа 112 листа, започва с адм.д. № 1/2021 г., образувано на 05.01.2021 г.,
и завършва с адм.д. № 355/2021 г., образувано на 31.12.2021 г. И.ф.
председател на съда я е проверил и подписал на 07.07.2022 г.

Описната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2021 г. съдържа 106 листа, започва с к.н.а.х.д. № 1/2021 г., образувано
на 05.01.2021 г., и завършва с к.н.а.х.д. № 157/2021 г., образувано на
22.12.2021 г. И.ф. председател на съда я е проверил и подписал на 07.07.2022
г.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК е по три тома
за всяка от проверяваните години.

Том първи от книгата за 2020 г. започва с определение № 2 по адм.д. №
271/2019 г., обявено на 02.01.2020 г., и завършва с определение № 192 по
адм.д. № 56/2020 г., обявено на 16.06.2020 г. И.ф. председател на съда го е
подписал и подписал на 07.07.2022 г.

Том втори от книгата за 2020 г. започва с решение № 52 по адм.д. №
76/2020 г., обявено на 18.06.2020 г., и завършва с определение № 353 по
адм.д. № 199/2020 г., обявено на 30.09.2020 г. И.ф. председател на съда го е
подписал и подписал на 07.07.2022 г.

Том трети от книгата за 2020 г. започва с решение № 104 по адм.д. №
191/2020 г., обявено на 01.10.2020 г., и завършва с определение № 453 по
адм.д. № 268/2020 г., обявено на 29.12.2020 г. И.ф. председател на съда го е
подписал и подписал на 07.07.2022 г.

Том първи от книгата за 2021 г. започва с определение № 1 по ч.адм.д.
№ 3/2021 г., обявено на 07.01.2021 г., и завършва с решение № 100 по адм.д.
№ 32/2019 г., обявено на 29.04.2021 г. И.ф. председател на съда го е подписал
и подписал на 07.07.2022 г.

Том втори от книгата за 2021 г. започва с решение № 163 по адм.д. №
66/2021 г., обявено на 29.04.2021 г., и завършва с определение № 372 по
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ч.адм.д. № 276/2021 г., обявено на 08.10.2021 г. И.ф. председател на съда го е
подписал на 07.07.2022 г.

Том трети от книгата за 2021 г. започва с определение № 367 по адм.д.
№ 204/2021 г., обявено на 08.10.2021 г., и завършва с определение № 519 по
адм.д. № 323/2021 г., обявено на 31.12.2021 г. И.ф. председател на съда го е
подписал и подписал на 07.07.2022 г.

Регистърът на отводите се води в една книга, като се разпечатва за
всеки месец. През 2020 г. в съда са регистрирани 10 отвода, а през 2021 г. –
20 отвода.

Първият отвод за 2020 г. е от 28.01.2020 г., определение по а.х.д. №
176/2019 г., докладчик съдия Росица Цветкова, основание чл. 22, т. 6 от ГПК.
Последният отвод за 2020 г. е от 13.10.2020 г., определение по а.х.д. №
232/2020 г., докладчик съдия Красимира Тодорова, основание чл. 22, т. 6 от
ГПК.

Първият отвод за 2021 г. е от 12.03.2021 г., определение по ч.а.х.д. №
50/2021 г., докладчик съдия Красимира Тодорова, основание чл. 22, т. 6 от
ГПК. Последният отвод за 2021 г. е от 16.11.2021 г., определение по к.н.а.х.д.
№ 144/2021 г., докладчик съдия Красимира Тодорова, основание чл. 22, т. 5
от ГПК.

Основанията за всички вписани отводи са надлежно отразени.
Извършената проверка на деловодните книги установи, че са водени

редовно, четливо и съдържат опис на постъпилите през периода
административни дела. Информацията е пълна във всички графи, но бе
констатирано, че книгите не са проверявани редовно от предишния
председател на съда съгласно изискванията на ПАС. Всички отразени
проверки са извършени от настоящия и.ф. председател на съда на 07.07.2022
г.

2.7. Взаимодействие между административния ръководител и
Общото събрание на съдиите.

През 2020 г. и 2021 г. в Административен съд – Търговище са
проведени общи събрания по тематика и дневен ред, както следва:

- на 27.01.2020 г. – Изразяване на становище по разпоредбите на
проекта на Министерски съвет на Закона за изменение и допълнение на
Закона за административните нарушения и наказания;

- на 05.02.2020 г. – Обсъждане на проблемите, които създава АПК
след голямото му изменение, обн. ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019
г., с цел изготвяне на доклад, съдържащ набелязаните проблеми, становище,
предложение и препоръка за оптимизиране на нормативната уредба;

-  на 16.06.2020 г. – Обсъждане на въпроса „Компетентни ли са
органите на МВР да прилагат принудителни административни мерки по чл.
171, ал. 1, т. 2а от ЗДвП, когато моторното превозно средство представлява
земеделска техника, управлявана по пътища, отворени за обществено
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ползване, и изготвяне на становище по въпроса съобразно практиката в
Административен съд – Търговище;

- на 14.01.2021 г. – Обсъждане на промени в щатното разписание
на съда;

- на 20.04.2021 г. – Представяне и обсъждане на годишния доклад
за дейността на съда през 2020 г.;

- на 16.08.2021 г. – Обсъждане на предложението на съдия Елена
Янакиева – председател на Административен съд – Варна, в качеството й на
член на работната група по административни дела към КСКНСС;

- на 07.09.2021 г. – Запознаване със сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 от
ЗСВ и обсъждане на съдебните актове по административни дела № 25/2021,
№ 34/2021, № 121/2021, № 151/2021 г. и дела с идентичен предмет, с цел
недопускане на противоречива съдебна практика в рамките на съда.

2.8. Извършени проверки на Административен съд – Търговище.

През 2014 г. съгласно Заповед № ПП-01-37/27.03.2014 г. на главния
инспектор на ИВСС в АдмС – Търговище е извършена комплексна планова
проверка от ИВСС на дейността по образуването, движението и
приключването на гражданските дела през 2012 г. и 2013 г.

Проверката е отчела добри резултати в работата на съда. В акта за
резултатите е дадена препоръка на общо събрание на съдиите да се обсъдят
причините, наложили отмяна на дадения ход по същество по приключили
административни дела.

През проверявания период в Административен съд – Търговище не са
извършвани проверки от ВАС.

2.9. Становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС.

През 2020 г. и 2021 г. съдиите от Административен съд – Търговище са
изразявали становища по проекти за тълкувателни решения и постановления
на ВКС и ВАС, както следва:

- Становище по предмета на тълкувателно дело № 3 от 2019 г. и № 6
от 2019 г. на ВАС;

- Становище по предмета на тълкувателно дело № 7 от 2019 г. и № 8
от 2019 г. на ВАС;

- Становище по предмета на тълкувателно дело № 1 от 2020 г. на
ВАС;

- Становище по предмета на тълкувателно дело № 9 от 2019 г. на
ВАС;

- Становище по предмета на тълкувателно дело № 6 от 2020 г. на
ВАС;
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- Становище по предмета на тълкувателно дело № 4 от 2019 г. на
ВАС;

- Становище по предмета на тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на
ВАС.

ІІ. РАЗГЛЕДАНИ И ПРИКЛЮЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
ДЕЛА. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА И СЪДИИТЕ.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са постъпили 296 бр.
първоинстанционни административни дела, в т.ч. и 12 върнати за
продължаване на съдопроизводството. Висящи в началото на годината са 44
дела. Всичко първоинстанционни административни дела за разглеждане през
2020 г. са 340 дела. Свършени са 311 дела, от които 196 са приключени със
съдебен акт по същество, а 115 са прекратени. Останали несвършени в края
на отчетния период са 29 първоинстанционни административни дела.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са постъпили 35 бр.
частни административни дела. Не е имало висящи в началото на годината
частни дела. Свършени са 35 дела, от които 30 са приключени със съдебен
акт по същество, а 5 са прекратени. Не са останали несвършени в края на
отчетния период частни административни дела.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са постъпили 161 бр.
касационни административни дела. Висящи в началото на годината са 23
дела. Всичко касационни административни дела за разглеждане през 2020 г.
са 184 дела. Свършени са 173 дела, от които 170 са приключени със съдебен
акт по същество, а 3 са прекратени. Останали несвършени в края на отчетния
период са 11 касационни административни дела.

Всичко постъпили през 2020 г. дела са 457 бр., като висящи в началото
на годината са 67. Всичко дела за разглеждане през 2020 г. са 524 бр. Общо
свършените дела са 484 бр., от които 366 бр. са приключени със съдебен акт
по същество и 118 бр. са били прекратени. Останали несвършени дела в края
на периода са 40 бр. В срок до 1 месец са свършени 287 дела (59.30 %), а в
срок до 3 месеца – 166 дела (34.30 %). Общо в 3-месечен срок са решени
93.60 % от делата. В срок над 3 месеца са решени 31 дела (6.40 %).

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са свършени 311 бр.
първоинстанционни административни дела и 173 бр. касационни
административни дела. В процентно отношение свършените дела са 92.37 %
спрямо стоящите за разглеждане дела, като от тях 91.47 % са свършените
първоинстанционни и 94.02 % - свършените касационни административни
дела.

Натовареността по щат през 2020 г. за АдмС – Търговище към всичко
дела за разглеждане е 10.92, а към всичко свършени дела – 10.08.
Действителната натовареност през 2020 г. към всичко дела за разглеждане е
също 10.92, а към всичко свършени дела – 10.08.



19

От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените
дела по съдии се установи:

На съдия Росица Цветкова през 2020 г. са разпределени общо 98 бр.
дела, които заедно с останалите висящи от 2019 година 12 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 110 дела. От
тях свършени са 105 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 77
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 28 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 101 дела (96.19 %). Висящи в края на отчетната
2020 година са 5 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Цветкова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 9.17 дела, а към всичко свършени дела – 8.75
дела.

На съдия Красимира Тодорова през 2020 г. са разпределени общо 119
бр. дела, които заедно с останалите висящи от 2019 година 16 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 135 дела. От
тях свършени са 125 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 96
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 29 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 117 дела (93.60 %).  Висящи в края на
отчетната 2020 година са 10 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Тодорова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 11.25 дела, а към всичко свършени дела – 10.42
дела.

На съдия Албена Стефанова през 2020 г. са разпределени общо 123
бр. дела, които заедно с останалите висящи от 2019 година 24 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 147 дела. От
тях свършени са 128 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 98
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 30 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 117 дела (91.41 %). Висящи в края на отчетната
2020 година са 19 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Стефанова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 12.25 дела, а към всичко свършени дела – 10.67
дела.

На съдия Иванка Иванова през 2020 г. са разпределени общо 117 бр.
дела, които заедно с останалите висящи от 2019 година 15 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 132 дела. От
тях свършени са 126 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 95
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 31 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 118 дела (93.65 %).  Висящи в края на
отчетната 2020 година са 6 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Иванова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 11 дела, а към всичко свършени дела – 10.50
дела.

През 2021 г. в Административен съд – Търговище са постъпили 361 бр.
първоинстанционни административни дела, в т.ч. и 9 върнати за
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продължаване на съдопроизводството. Висящи в началото на годината са 12
дела. Всичко първоинстанционни административни дела за разглеждане през
2021 г. са 390 дела. Свършени са 314 дела, от които 225 са приключени със
съдебен акт по същество, а 89 са прекратени. Останали несвършени в края на
отчетния период са 76 първоинстанционни административни дела.

През 2021 г. в Административен съд – Търговище са постъпили 81 бр.
частни административни дела. Не е имало висящи в началото на годината
частни дела. Свършени са 68 дела, от които 64 са приключени със съдебен
акт по същество, а 4 са прекратени. Останали несвършени в края на отчетния
период са 13 частни административни дела.

През 2021 г. в Административен съд – Търговище са постъпили 157 бр.
касационни административни дела. Висящи в началото на годината са 11
дела. Всичко касационни административни дела за разглеждане през 2021 г.
са 168 дела. Свършени са 160 дела, от които 154 са приключени със съдебен
акт по същество, а 6 са прекратени. Останали несвършени в края на отчетния
период са 8 касационни административни дела.

Всичко постъпили през 2021 г. дела са 518 бр., като висящи в началото
на годината са 40. Всичко дела за разглеждане през 2021 г. са 558 бр. Общо
свършените дела са 474 бр., от които 379 бр. са приключени със съдебен акт
по същество и 95 бр. са били прекратени. Останали несвършени дела в края
на периода са 84 бр. В срок до 1 месец са свършени 270 дела (56.96 %), а в
срок до 3 месеца – 178 дела (37.55 %). Общо в 3-месечен срок са решени
94.51 % от делата. В срок над 3 месеца са решени 26 дела (5.49 %).

През 2021 г. в Административен съд – Търговище са свършени 314 бр.
първоинстанционни административни дела и 160 бр. касационни
административни дела. В процентно отношение свършените дела са 84.95 %
спрямо стоящите за разглеждане дела, като от тях 80.51 % са свършените
първоинстанционни и 95.24 % - свършените касационни административни
дела.

Натовареността по щат през 2021 г. за АдмС - Търговище към всичко
дела за разглеждане е 11.63, а към всичко свършени дела – 9.88.
Действителната натовареност през 2020 г. към всичко дела за разглеждане е
също 11.63, а към всичко свършени дела – 9.88.

От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените
дела по съдии се установи:

На съдия Росица Цветкова през 2021 г. са разпределени общо 111 бр.
дела, които заедно с останалите висящи от 2020 година 5 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 116 дела. От
тях свършени са 94 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 69 бр.
дела, а прекратени с определение са производствата по 25 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 90 дела (95.74 %). Висящи в края на отчетната
2021 година са 22 броя дела.
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Средномесечната натовареност на съдия Цветкова през 2021 г. към
всичко дела за разглеждане е 9.67 дела, а към всичко свършени дела – 7.83
дела.

На съдия Красимира Тодорова през 2021 г. са разпределени общо 140
бр. дела, които заедно с останалите висящи от 2020 година 10 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 150 дела. От
тях свършени са 132 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 104
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 28 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 128 дела (96.97 %). Висящи в края на отчетната
2021 година са 18 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Тодорова през 2021 г. към
всичко дела за разглеждане е 12.50 дела, а към всичко свършени дела – 11
дела.

На съдия Албена Стефанова през 2021 г. са разпределени общо 136
бр. дела, които заедно с останалите висящи от 2020 година 19 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 155 дела. От
тях свършени са 121 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 98
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 23 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 109 дела (90.08 %). Висящи в края на отчетната
2021 година са 34 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Стефанова през 2021 г. към
всичко дела за разглеждане е 12.92 дела, а към всичко свършени дела – 10.08
дела.

На съдия Иванка Иванова през 2021 г. са разпределени общо 131 бр.
дела, които заедно с останалите висящи от 2020 година 6 бр. дела
представляват общия брой дела за разглеждане през годината - 137 дела. От
тях свършени са 127 бр. дела, от които с акт по същество са приключени 108
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 19 бр. дела. В
тримесечен срок са свършени 121 дела (95.28 %).  Висящи в края на
отчетната 2021 година са 10 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Иванова през 2021 г. към
всичко дела за разглеждане е 11.42 дела, а към всичко свършени дела – 10.58
дела.

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

1. Първоинстанционни  административни  дела,  образувани  преди
01.01.2019 г. и неприключили към 31.12.2020 г.

От изготвената  за нуждите  на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Търговище няма дела, образувани преди 01.01.2020 г.
и неприключили към 31.12.2021 г.
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2. Първоинстанционни   административни   дела,  образувани  през
първото полугодие на 2020 г., респ. 2021 г., и ненасрочени към 31.12.2020
г., респ. 31.12.2021 г.

От  изготвената  за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Търговище няма първоинстанционни
административни дела, образувани през първото полугодие на 2020 г., респ.
2021 г., и ненасрочени към 31.12.2020 г., респ. 31.12.2021 г.

3. Първоинстанционни административни дела, образувани през 2020
г. и 2021 г.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са образувани 296 бр.
първоинстанционни административни дела, а през 2021 г. – 361 бр.
Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 15/2020 г. е образувано  на  27.01.2020 г. по постъпила на
същия ден жалба срещу ревизионен акт с правно основание чл.156 ДОПК.
Делото е разпределено от председателя на съда на 27.01.2020 г. автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова.
Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 28.01.2020 г. съдът е оставил жалбата
без движение с указание за внасяне на дължимата държавна такса, внесена на
24.02.2020 г.

С определение от 27.02.2020 г. делото е насрочено в о.с.з. за 17.03.2020
г. Поради въведеното извънредно положение във връзка с епидемичната
обстановка в РБългария с определение в з.с.з. от 10.04.2020 г. делото е
пренасрочено за 21.04.2020 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал е
жалбата, изслушал е страните, приел е писмени доказателства и е допуснал
ССЕ, като делото е отложено за 22.06.2020 г. Заключението по назначената
ССЕ е депозирано на 09.06.2020 г.  В с.з.  на 22.06.2020 г.  съдът е дал ход на
делото, приети са писмени доказателства, изслушано е вещото лице и е
прието заключението му. Съдът е допуснал допълнителна задача към вещото
лице. Разпитани са свидетели и делото е отложено за 18.08.2020 г.
Допълнителното заключение е депозирано в съда на 24.07.2020 г.

В с.з.  на 18.08.2020  г.  съдът е дал ход на делото,  прието е
допълнителното заключение, дадена е възможност на ответника да представи
доказателства. Делото е отложено за 25.08.2020 г., когато е даден ход, приети
са представените от ответника писмени доказателства и е даден ход по
същество. С решение № 100 от 24.09.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Изпратени са съобщения до страните незабавно и са връчени,
както следва: на жалбоподателя на 15.10.2020 г. и на ответника по жалбата –
на 29.09.2020 г.
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На 29.10.2020 г. е постъпила касационна жалба от жалбоподателя, която
е администрирана своевременно. Делото е изпратено във ВАС на 26.11.2020
г., където на 21.12.2020 г. е образувано адм.дело № 13501/2020 г. С решение
№ 6691 от 03.06.2021 г. по адм.дело № 13501/2020 год. по описа на ВАС, І-во
отделение, съдът е оставил в сила обжалваното решение на АдмС –
Търговище.

- адм. дело № 78/2020 г. е образувано  на  16.04.2020 г. по постъпило на
същата дата адм.дело № 177/2018 г. на АдмС – Търговище, върнато от ВАС,
2-ро отделение с решение от 13.04.2020 г. по адм.дело № 6131/2019 год., с
което е отменено решение № 27 от 07.03.2019 г. на АдмС – Търговище в
частта, с която е отменена заповед № ДК-10-СИР-24 от 26.09.2018 г. на
началника на РДНСК – Североизточен район, и делото е върнато за
разглеждане от друг състав на същия съд в отменената част.

Адм.дело № 177/2018 г.  е разпределено от председателя на съда на
27.01.2020 г. автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определена съдия Росица Цветкова. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

Делото е разпределено от председателя на съда на 16.04.2020 г.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия
Красимира Тодорова при изключване на съдия Иванка Иванова – докладчик
по адм.дело № 177/2018 г., чието решение е частично отменено. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С определение от 13.05.2020 г., постановено в з.с.з., съдията- докладчик
е конституирал страните и е насрочил о.с.з. на 02.06.2020 г. Две от трите
заинтересовани страни са депозирали писмен отговор на 28.05.2020 г., а
третата – на 29.05.2020 г.

В о.с.з. на 02.06.2020 г. съдът е дал ход на делото и е изслушал
страните. На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК съдът е спрял
производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на
адм.дело № 9035/2020 г. по описа на ВАС, 5-членен състав, образувано по
искане с правно основание чл. 237 ГПК. На 28.10.2020 г. в АдмС –
Търговище е постъпило писмо от ВАС, ІІ-ра колегия, към което е приложено
решение № 13261 от 26.10.2020 г., постановено по адм.дело 9035/2020 год.

С определение от 02.11.2020 год. съдът е възобновил производството по
адм.дело № 78/2020 г. и е насрочил о.с.з. за 24.11.2020 г., когато е даден ход
на делото, приети са писмени доказателства и делото е обявено за решаване.
С решение № 138 от 04.12.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Решението не е обжалвано от страните и е влязло в сила на
01.01.2021 г.

- адм. дело № 132/2020 г. е образувано  на  15.07.2020 г. по постъпила
на същата дата жалба срещу решение на изпълнителния директор на ДФ
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“Земеделие“. Делото е разпределено от председателя на съда на 15.07.2020 г.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия
Иванка Иванова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с
изключение на председателя – 80 %.

С определение от 20.07.2020 г. съдът е конституирал страните,
допуснал е гласни доказателства, разпределил е доказателствената тежест и е
насрочил делото в о.с.з. за 18.08.2020 г., когато съдът е дал ход на делото,
докладвал е жалбата и е изслушал страните. Приети са писмени
доказателства и са разпитани свидетели. Изискани са писмени доказателства
от трета, неучастваща в производството страна, и е допуснат още един
свидетел. Делото е отложено за 15.09.2020 г., когато съдът е дал ход, приети
са писмени доказателства и е разпитан допуснатия свидетел. Делото е
отложено за 06.10.2020 г. за събиране на допълнителни писмени
доказателства. В о.с.з. на 06.10.2020 г. съдът е дал ход на делото, приети са
писмени доказателства и делото е обявено за решаване. С решение № 115 от
23.10.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна. Изпратени са
съобщения до страните незабавно и са връчени, както следва: на
жалбоподателя - на 02.11.2020 г. и на ответника по жалбата – на 27.10.2020 г.

На 17.11.2020 г. е постъпила касационна жалба от жалбоподателя, която
е администрирана своевременно. Делото е изпратено във ВАС на 14.12.2020
г., където на 04.01.2021 г. е образувано адм.дело № 14/2021 г. С решение №
3048 от 09.03.2021 г. по адм.дело № 14/2021 год. по описа на ВАС, ІV-то
отделение, съдът е оставил в сила обжалваното решение на АдмС –
Търговище.

- адм. дело № 145/2020 г. е образувано  на  28.07.2020 г. по постъпила
на същата дата жалба срещу заповед от 09.07.2020 г. на директора на
Дирекция “Социално подпомагане“ - Попово. Делото е разпределено от
председателя на съда на 28.07.2020 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определена съдия Албена Стефанова. Всички съдии са
участвали в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%.

С разпореждане от 10.08.2020 г. съдът е оставил жалбата без движение
с указание за внасяне на дължимата държавна такса, която е внесена на
19.08.2020 г.

С определение от 04.09.2020 г. съдът е конституирал страните,
разпределил е доказателствената тежест и е насрочил делото в о.с.з. за
25.09.2020 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал е жалбата,
изслушани са явилите се страни, приети са писмени доказателства и е
допусната СИЕ. Делото е отложено за 30.10.2020 г. Заключението на вещото
лице е депозирано на 22.10.2020 г. В с.з. на 30.10.2020 г. съдът е дал ход на
делото, изслушано е вещото лице и е прието заключението по СИЕ, като е
даден ход по същество.
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С решение № 136 от 30.11.2020 г. съдът е отменил обжалваната заповед
от 09.07.2020 г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ –
Попово, и е изпратил преписката по заявлението за произнасяне от ответната
страна по жалбата. Препис от решението е изпратен на страните незабавно.

- адм. дело № 193/2020 г. е образувано  на  01.09.2020 г. по постъпила
на 25.08.2020 г. жалба срещу решение от 13.08.2020 г. на ОбС – Търговище.
Делото е разпределено от председателя на съда на 01.09.2020 г. автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определена съдия Красимира
Тодорова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с
изключение на председателя – 80 %.

С определение от 09.09.2020 г. съдът е конституирал страните,
разпределил е доказателствената тежест и е насрочил делото в о.с.з. за
25.09.2020 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал е жалбата,
изслушани са явилите се страни. Приети са писмени доказателства и съдът е
дал ход по същество.

С решение № 111 от 16.10.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Препис от решението е изпратен на страните незабавно.

- адм. дело № 241/2020 г. е образувано  на  21.10.2020 г. по постъпила
на същия ден жалба срещу ревизионен акт с правно основание чл.156 ДОПК.
Делото е разпределено от председателя на съда на 21.10.2020 г. автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определена съдия Албена Стефанова.
Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С определение от 21.12.2020 г. съдът е конституирал страните,
разпределил е доказателствената тежест и е насрочил о.с.з. за 19.01.2021 г.,
когато съдът е дал ход на делото, докладвал е жалбата, изслушани са
страните, приети са писмени доказателства и е допусната СИЕ. Делото е
отложено за 23.02.2021 г. Заключението по назначената СИЕ е депозирано на
15.02.2021 г. В с.з. на 23.02.2021 г. съдът е дал ход на делото, приети са
писмени доказателства, изслушано е вещото лице, прието е заключението му
и е даден ход по същество.  С решение № 40  от 26.03.2021  г.  съдът е
отхвърлил жалбата като неоснователна. Изпратени са съобщения до страните
незабавно и са връчени, както следва: на жалбоподателя на 05.04.2021 г. и на
ответника по жалбата – на 05.04.2021 г.

На 09.04.2020 г. е постъпила касационна жалба от жалбоподателя, която
е администрирана своевременно. На същата дата с разпореждане жалбата е
оставена без движение с указание за отстраняване на констатирани
нередовности, отстранени с молба от 20.04.2021 г. Делото е изпратено във
ВАС на 29.04.2021 г., където на 10.05.2021 г. е образувано адм.дело № 4795/
2021 г. С решение № 11932 от 23.11.2021 г. по адм.дело № 4795/2021 год.
ВАС, 8-мо отделение, е оставил в сила обжалваното решение на АдмС –
Търговище.
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- адм. дело № 4/2021 г., образувано на 07.01.2021 г., на доклад на съдия
Иванка Иванова, по постъпило в същия ден решение № 82 от 05.01.2021 г.,
постановено по адм.д. № 7470/2020 г. по описа на ВАС, Шесто отделение, с
което е отменено решение № 207/19.12.2019 г., постановено по адм.д. №
2014/2019 г. по описа на Административен съд – Търговище и делото е
върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.  Разпределението е
извършено от административния ръководител на 07.01.2021 г. автоматично
между 3 съдии, при 100 % натоварване и 80 % на председателя на съда,
приложен е пълният протокол, като е изключен докладчика по адм.д. №
2014/2019 г. по описа на Административен съд – Търговище. С определение
от 11.01.2021 г. са конституирани страните в производството, дадени са
указания относно разпределяне на доказателствената тежест и е насрочено
о.с.з. за 02.02.2021 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвано е,
изслушани са страните и делото е обявено за решаване. С решение № 17 от
11.02.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата против заповед № ЗХУ-ИО/Д-
Т/697/ФП  от 18.07.2019 г. на директора на  Дирекция “Социално
подпомагане“ - Търговище. На страните незабавно са изпратени съобщения.

- адм. дело № 97/2021 г., образувано на 16.04.2021 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, жалба срещу мълчалив отказ на главния архитект
при община Омуртаг, постъпила в съда на 08.04.2021 г. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 16.04.2021 г. автоматично
между 4 съдии, при 100 % натоварване и 80 % на председателя на съда,
приложен е пълният протокол. С разпореждане от 20.04.2021 г. жалбата е
оставена без движение за внасяне на държавна такса. Съобщението е
получено на 22.04.2021 г., на 27.04.2021 г. е постъпило платежно нареждане.
С определение от 11.05.2021 г. са конституирани страните в производството,
дадени са указания относно разпределяне на доказателствената тежест и е
насрочено о.с.з. за 04.06.2021 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал е
жалбата, изслушани са страните и е даден ход по същество. С решение № 76
от 02.07.2021 г. съдът е уважил жалбата и е отменил отказ  на главния
архитект при община Омуртаг рег. № 91-00-96/3/26.03.2021 г. като
незаконосъобразен. Преписката е върната на главния архитект при община
Омуртаг за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и
прилагането на закона, дадени в мотивите на решението, в 14 – дневен срок
от получаване на административната преписка. На страните незабавно са
изпратени съобщения. Решението не подлежи на обжалване и е влязло в
законна сила на 02.07.2021 г.

- адм. дело № 141/2021 г., образувано на 03.06.2021 г., на доклад на
съдия Албена Стефанова, жалба по чл. 197 от ДОПК, постъпила чрез
административния орган в съда на 25.05.2021 г. Разпределението е извършено
от административния ръководител на 03.06.2021 г. автоматично между 4
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съдии, при 100 % натоварване и 80 % на председателя на съда, приложен е
пълният протокол. С разпореждане от 16.06.2021 г. от административния
орган е изискано в 7-дневен срок да представи административната преписка в
цялост. С разпореждане от 06.07.2021 г. от административния орган повторно
е изискано в 7-дневен срок да представи административната преписка в
цялост, като е предупреден за последиците по чл. 161 от ГПК вр. чл. 144 от
АПК. Съобщението е получено на 07.07.2021 г., на 09.07.2021 г. е постъпила
молба с изпълнени указания. С определение № 256 от 21.07.2021 г. жалбата е
оставена без разглеждане като недопустима предвид обстоятелството, че е
подадена 3 дни след изтичане на срока за обжалване по чл. 197, ал. 2 от
ДОПК, и производството по делото е прекратено. На страните незабавно са
изпратени съобщения.

С касационна частна жалба, постъпила в съда на 12.08.2021 г.,
прекратителното определение е обжалвано пред ВАС. С определение № 9367
от 03.09.2021 г., постановено по адм.д. № 8520/2021 г. по описа на ВАС,
Осмо отделение, определението за прекратяване е оставено в сила.

- адм. дело № 151/2021 г., образувано на 15.06.2021 г., на доклад на
съдия Иванка Иванова, постъпила на 07.06.2021 г. жалба по чл. 40, ал. 2 от
ЗДОИ. Разпределението е извършено от административния ръководител на
15.06.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване и 80 % на
председателя на съда, приложен е пълният протокол. С определение от същия
ден са конституирани страните в производството, дадени са указания относно
разпределяне на доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. за 06.07.2021
г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал е жалбата, изслушани са
страните и делото е обявено за решаване. С решение № 83 от 08.07.2021 г.
съдът е уважил жалбата и е отменил решение № Рш-ДОИ-46/ 27.05.2021 г. на
кмета на Община - Търговище за предоставяне на частичен достъп до
обществена информация под формата на справка. Решението не подлежи на
касационно обжалване на основание чл. 40, ал. 3 от ЗДОИ. На страните
незабавно са изпратени съобщения.

- адм. дело № 191/2021 г., образувано на 30.07.2021 г., на доклад на
съдия Росица Цветкова, жалба срещу ревизионен акт с правно основание  чл.
156, ал. 1 от ДОПК, постъпила в съда чрез административния орган на
30.07.2021 г. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 30.07.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. С определение от 20.08.2021 г. са конституирани страните в
производството, дадени са указания относно разпределяне на
доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. за 05.10.2021 г., когато съдът е
дал ход на делото, докладвал е жалбата, отложено за събиране на
доказателства за 26.10.2021 г., отново отложено за събиране на доказателства
за 02.11.2021 г., когато е даден ход по същество. С решение № 149 от
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30.11.2021 г. съдът е отхвърлил подадената жалба. На страните незабавно са
изпратени съобщения. Решението е влязло в законна сила на 30.11.2021 г.

- адм. дело № 215/2021 г., образувано на 18.08.2021 г., на доклад на
съдия Албена Стефанова, жалба срещу заповед на в.и.д. началник на РДНСК
– Търговище с правно основание чл. 215, ал. 1 вр. чл. 156, ал. 7 от ЗУТ,
постъпила в съда чрез административния орган на 10.08.2021 г.
Разпределението е извършено от административния ръководител на
18.08.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите
и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният протокол. С
разпореждане от 19.08.2021 г. съдът е оставил жалбата без движение, дадени
са указания за внасяне на държавна такса. На 30.08.2021 г. е постъпила
допълнителна молба с приложен документ за внесена държавна такса. С
определение от 21.09.2021 г. са конституирани страните в производството,
дадени са указания относно разпределяне на доказателствената тежест и е
насрочено о.с.з. за 12.10.2021 г., когато не е даден ход поради нередовно
призоваване, делото е  отложено за 02.11.2021 г., когато е назначена съдебно-
техническа експертиза, отложено за събиране на доказателства за 14.12.2021
г. Заключението по назначената експертиза е постъпило в съда на 07.12.2021
г.  В о.с.з. на 14.12.2021 г. е даден ход по същество. С решение № 10 от
14.01.2022 г. жалбата е уважена и е отменена Заповед № ДК-11-Т-
294/28.07.2021 г. на в.и.д. началник на РДНСК – Търговище, с която е
отменено разрешение за строеж  № РС-73/13.07.2021г. на главния архитект на
Община – Търговище. Съобщения е изпратено на страните незабавно и са
връчени, както следва: на жалбоподателите на 26.01.2022 г., на ответника по
жалбата – на 18.01.2022 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна
сила на 10.02.2022 г.

- адм. дело № 297/2021 г., образувано на 28.10.2021 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, жалба срещу заповед на кмета на Община –
Търговище с правно основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, постъпила в съда чрез
административния орган на 28.10.2021 г. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 18.08.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С разпореждане от 11.11.2021 г. съдът е оставил жалбата
без движение, дадени са указания за внасяне на първоначално определен
депозит за вещо лице. Съобщението е получено на 15.11.2021 г., в същия ден
е постъпила допълнителна молба с приложен документ за внесен депозит по
сметка „Бюджет“ на съда. С разпореждане от 16.11.2021 г. е даден 7-дневен
срок за внасяне на депозит по набирателната сметка на съда. В същия ден е
постъпила молба за прехвърляне на внесената сума по сметката за вещи лица
на Административен съд – Търговище. С определение от 18.11.2021 г. са
конституирани страните в производството, дадени са указания относно
разпределяне на доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. за 21.12.2021
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г., по молба на вещото лице отсрочено за 18.01.2022 г. Заключението по
назначената експертиза е постъпило в съда на 10.01.2022 г. В о.с.з. на
18.01.2022 г. е прието заключението на вещото лице по назначената
експертиза, изслушани са страните, изискано е от административния орган да
представи цялата административна преписка в цялост, отложено за събиране
на доказателства за 01.02.2022 г., когато е даден ход по същество. С решение
№ 29 от 14.02.2022 г. жалбата е уважена и е отменена заповед  № РД-3-
1137/08.10.2021 г., издадена от кмета на Община - Търговище,  с която е
разпоредено премахването на част от стена  на източната фасада на жилищна
сграда, с която е нарушено отстоянието към границата с УПИ –I-76.
Съобщения са изпратени незабавно на страните и са връчени, както следва:
на жалбоподателя на 16.02.202 г., на ответника по жалбата – на 15.02.2022 г.

На 25.02.2022 г. от ответника по жалбата е постъпила касационна
жалба, която е администрирана своевременно. Делото е изпратено във ВАС
на 15.03.2022 г., където е образувано адм.дело № 2780/2022 г. С решение от
16.06.2022 г. по адм.дело № 2780/2022 год. по описа на ВАС съдът е оставил
в сила обжалваното решение на АдмС – Търговище.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда или най-
късно на следващия ден.

Разпределението се извършва автоматично, с участие на всички съдии
при натовареност 100 % за всеки съдия и 80 % натовареност за
административния ръководител.

По всички проверени дела съдиите са извършвали необходимата
проверка по редовност и допустимост на жалбата в кратки срокове – от 1
ден до 7 дни. По постъпващите по делото книжа съдиите са се произнасяли
незабавно на същия ден или най-късно на следващия.

След приемането на жалбата за редовна и допустима, съдиите с
разпореждане или определение в закрито заседание на същия или най-късно
на следващия ден са конституирали страните и са давали указания на
ответната страна за представяне на писмен отговор и за посочване на
доказателства. За отстраняване на нередовностите са давани ясни, точни
и пълни указания.  В същите кратки срокове съдиите с определение са
конституирали страните в производството, окомплектовали се
административните преписки, разпределяли са доказателствената тежест
и са насрочвали делата в първо о.с.з. Наложена е трайна добра практика,
според която съдиите са указвали на страните срок за доказателствените
искания и са предупреждавали за санкциите при несвоевременност на
исканията.

Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик съобразно
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК - най-често в 1-месечен срок
от постъпване на жалбата в съда, респективно след представяне на
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административната преписка в цялост и/или депозиране на молба с
изпълнени указания, съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК.
Като изключение по време на съдебната ваканция първо съдебно заседание е
насрочвано в срок до 2 месеца. При отлагане на делата следващо съдебно
заседание е насрочвано най-често след 1 месец, а при предстояща съдебна
ваканция – до 2 месеца.

Проверката констатира, че повечето производства са приключили в 2-
3 съдебни заседания и в срок до 3 месеца. Причини за продължилите по-дълго
производства са: оставяне на жалбата без движение за отстраняване на
нередовности; изискване на административната преписка в цялост;
пренасрочване на съдебни заседания поради действието на Закона за
извънредното положение срещу разпространението на COVID-19. В по-
редки случаи съдебни заседания са отлагани поради несвоевременно
изготвено от вещото лице заключение по допусната съдебна експертиза, по
молба на процесуален представител на страна или поради нередовна
процедура по призоваване на страна.

Делата са обявявани за решаване след събиране на писмени и устни
доказателства и приемане на заключенията по назначените експертизи.
Съдиите винаги са определяли срок за изготвяне и представяне на
заключението от вещото лице, като са предупреждавали за санкциите при
неспазване на срока.

Решенията по проверените дела са обявявани в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, в
съответствие с разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от 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.

Съдиите са се произнасяли бързо по постъпилите искания за издаване
на изпълнителен лист с подробен, мотивиран съдебен акт, в който е
пресъздавано съдържанието на изпълнителния лист. За издаването на
изпълнителния лист е извършено надлежно отбелязване върху съдебния акт.

4. Първоинстанционни административни дела, разгледани от троен
състав по реда на чл. 185 и сл. АПК.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са образувани 7 бр.
първоинстанционни дела срещу подзаконови нормативни актове по реда на
чл. 185 и сл. от АПК, а през 2021 г. - 3 бр. дела.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 11/2020 г. е образувано  на  20.01.2020 г. по постъпил на
същия ден чрез ОбС - Търговище протест на прокурор при ОП - Търговище
срещу чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба за определяне на размера на местните
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данъци на територията на Община Търговище. Делото е разпределено от
председателя на съда на 20.01.2020 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички съдии са
участвали в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%. С разпореждане от 07.02.2020 г. съдът е разпоредил в 7-дневен срок
Окръжна прокуратура – Търговище да внесе държавна такса за публикуване в
Държавен вестник. Указанието е изпълнено на 11.02.2020 г. С определение от
11.02.2020 г. съдът е конституирал страните, като е указал на ответника да
представи мотивите към подзаконовия нормативен акт и е насрочил о.с.з. на
31.03.2020 г. С определение в з.с.з. от 13.05.2020 г. делото е пренасрочено за
23.06.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение, въведено по
повод епидемичната обстановка в страната.

В с.з. на 23.06.2020 г. съдът в състав: председател – съдия Росица
Цветкова и членове: съдия Албена Стефанова и съдия Иванка Иванова (първи
състав) е дал ход на делото, докладвал го е, изслушал е страните, приел е
писмените доказателства и е дал ход по същество.

С определение от 02.07.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество от 23.06.2020 г. и е оставил протеста
без разглеждане поради това, че след образуване на делото ОбС – Търговище
е изменил атакуваната разпоредба, и е прекратил производството по делото.
Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени, както следва:
на вносителя на протеста на 06.07.2020 г., на ответника – на  03.07.2020 г.
Определението не е обжалвано от страните и е влязло в законна сила на
14.07.2020 г.

- адм. дело № 14/2020 г. е образувано  на  24.01.2020 г. по постъпил на
същия ден чрез ОбС - Попово протест на прокурор при Окръжна прокуратура
- Търговище срещу чл. 17 и чл. 52 от Наредба за определяне на размера на
местните данъци на територията на Община - Попово. Делото е разпределено
от председателя на съда на 24.01.2020 г. автоматично между четирима съдии
и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички съдии са
участвали в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%. С разпореждане от 07.02.2020 г. съдът е разпоредил Окръжна прокуратура
– Търговище в 7-дневен срок да внесе държавна такса за публикуване в
Държавен вестник и е изискал от ОбС – Попово да представи протокола, с
който е прието изменението в чл. 17 от Наредбата. ОП - Търговище е
изпълнила указанието на 07.02.2020 г.

С определение от 13.02.2020 г. съдът е конституирал страните, указал е
на ответника да представи мотивите към подзаконовия НА и е насрочил о.с.з.
на 31.03.2020 г. С определение в з.с.з. от 13.05.2020 г. делото е пренасрочено
за 23.06.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение, въведено по
повод епидемичната обстановка в страната. В с.з. на 23.06.2020 г. съдът в
състав: председател – съдия Росица Цветкова и членове: съдия Албена
Стефанова и съдия Иванка Иванова (първи състав) е дал ход на делото,
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докладвал го е, изслушал е страните, приел е писмените доказателства и е дал
ход по същество. С решение № 75 от 29.07.2020 г. съдът е отменил
обжалваните разпоредби, като е приел, че протестът на ОП – Търговище е
основателен. Съобщения са изпратени на страните незабавно. Решението не е
обжалвано и е влязло в законна сила на 18.08.2020 г.

адм. дело № 17/2020 г. е образувано  на  30.01.2020 г. по постъпил на
същия ден чрез ОбС - Търговище протест на прокурор при Окръжна
прокуратура - Търговище срещу чл. 11, чл. 17, чл. 41, чл. 46, чл. 52 и чл. 64 от
Наредба за местните данъци на Община - Опака. Делото е разпределено от
председателя на съда на 30.01.2020 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определен съдия Иванка Иванова. Всички съдии са участвали
в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

С разпореждане от 31.01.2020 г. съдът е разпоредил Окръжна
прокуратура – Търговище да внесе държавна такса за публикуване в
Държавен вестник. Указанието е изпълнено на 05.02.2020 г.

С определение от 11.02.2020 г. съдът е конституирал страните, указал е
на ответника да представи мотивите към подзаконовия нормативен акт и е
насрочил о.с.з. на 31.03.2020 г. С определение в з.с.з. от 05.05.2020 г. делото е
пренасрочено за 02.06.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение,
въведено по повод епидемичната обстановка в страната. В с.з. на 02.06.2020 г.
съдът в състав: председател – съдия Красимира Тодорова и членове: съдия
Албена Стефанова и съдия Иванка Иванова (втори състав) е дал ход на
делото, докладвал го е, изслушал е страните, приел е писмените
доказателства и е дал ход по същество.

С решение № 50 от 09.06.2020 г. съдът е отменил част от обжалваните
разпоредби, като е приел, че протестът на Окръжна прокуратура – Търговище
е основателен, а по отношение останалите оспорени текстове от Наредбата е
отхвърлил протеста. Съобщения са изпратени на страните незабавно.
Решението не е обжалвано.

- адм. дело № 18/2020 г. е образувано  на  03.02.2020 г. по постъпил на
същата дата чрез ОбС - Омуртаг протест на прокурор при Окръжна
прокуратура - Търговище срещу Наредба № 2 за осигуряване на пожарна и
аварийна безопасност на територията на Община - Омуртаг. Делото е
разпределено от председателя на съда на 03.02.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Иванка Иванова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение № 42 от 04.02.2020 г. съдът в з.с.з. в
състав: председател – съдия Красимира Тодорова и членове: съдия Албена
Стефанова и съдия Иванка Иванова (втори състав) е оставил без разглеждане
протеста поради това, че протестираната наредба е отменена на 30.01.2020 г.,
като е прекратил производството по делото. Съобщения до страните са



33

изпратени незабавно. Определението не е обжалвано и е влязло в законна
сила на 15.02.2020 г.

адм. дело № 22/2020 г. е образувано  на  05.02.2020 г. по постъпил на
същата дата чрез ОбС - Антоново протест на прокурор при Окръжна
прокуратура - Търговище срещу чл. 15, ал. 1, чл. 22, чл. 49, чл. 52, чл. 53, чл.
57, чл. 58, чл. 61 и чл. 70д от Наредба за определянето и администрирането на
местните данъци на територията на Община - Антоново. Делото е
разпределено от председателя на съда на 05.02.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Красимира Тодорова.
Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 11.02.2020 г. съдът е конституирал
страните, указал е на ответника да представи мотивите към подзаконовия
нормативен акт и е насрочил о.с.з. на 10.03.2020 г.

В с.з. на 10.03.2020 г. съдът в състав: председател – съдия Красимира
Тодорова и членове: съдия Албена Стефанова и съдия Иванка Иванова (втори
състав) е дал ход на делото, докладвал го е, изслушани са страните и са
приети писмените доказателства. Поради техническа грешка в обявлението в
ДВ е дадена възможност на ОП – Търговище да внесе ДТ за нова публикация.
Делото е насрочено за 21.04.2020 г. С определение в з.с.з. от 08.05.2020 г.
делото е пренасрочено за 02.06.2020 г. във връзка с обявеното извънредно
положение, въведено по повод епидемичната обстановка в страната.

В с.з. на 02.06.2020 г. съдът е дал ход на делото, изслушал е страните,
приел е писмените доказателства и е дал ход по същество.

С решение № 49 от 09.06.2020 год. съдът е отменил протестираните
разпоредби, като е приел, че протестът на ОП – Търговище е основателен.
Съобщения са изпратени на страните незабавно. Решението не е обжалвано.

- адм. дело № 87/2020 г. е образувано  на  05.05.2020 г. по постъпил на
същата дата чрез ОбС - Омуртаг протест на прокурор при Окръжна
прокуратура - Търговище срещу чл. 32, ал. 4 от Наредба за определяне на
размера на местните данъци на територията на Община  - Омуртаг. Делото е
разпределено от председателя на съда на 05.05.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С разпореждане от 02.06.2020 г. съдът е разпоредил Окръжна
прокуратура – Търговище да внесе държавна такса за публикуване в
Държавен вестник и е изискал от ОбС – Омуртаг цялата административна
преписка по изготвянето и приемането на протестираната наредба.
Указанията са изпълнени на 05.06.2020 г. от ОП – Търговище и на 11.06.2020
г. от ОбС – Омуртаг.

С определение от 17.06.2020 г. съдът е конституирал страните, указал е
на ответника да представи мотивите към подзаконовия нормативен акт и е
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насрочил о.с.з. на 14.07.2020 г., в което съдът в състав: председател – съдия
Росица Цветкова и членове: съдия Албена Стефанова и съдия Иванка
Иванова (първи състав) е дал ход на делото, докладвал го е, изслушал е
страните, приел е писмените доказателства и е дал ход по същество.

С решение № 81 от 12.08.2020 г. съдът е отменил протестираната
разпоредба, като е приел, че протестът на ОП – Търговище е основателен.
Съобщения са изпратени на страните незабавно. Решението не е обжалвано.

- адм. дело № 212 / 2020 г. е образувано  на  21.09.2020 г. по постъпил
на същата дата чрез ОбС - Омуртаг протест на прокурор при Окръжна
прокуратура - Търговище срещу Наредба за определяне на размера на
местните данъци на територията на Община Омуртаг. Делото е разпределено
от председателя на съда на 21.09.2020 г. автоматично между четирима съдии
и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички съдии са
участвали в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%.

С определение от 21.09.2020 г. съдът е разпоредил Окръжна
прокуратура – Търговище да внесе държавна такса за публикуване в
Държавен вестник. Указанието е изпълнено на 23.09.2020 г.

С разпореждане от 25.09.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. на 13.10.2020 г.
С определение № 359 от 02.10.2020 г. съдът в з.с.з. в състав:

председател – съдия Росица Цветкова и членове: съдия Албена Стефанова и
съдия Иванка Иванова (втори състав) е оставил без разглеждане протеста
поради това, че протестираната наредба е отменена на 30.09.2020 г., и е
прекратил производството по делото. Съобщения до страните са изпратени
незабавно. Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила на
14.10.2020 г.

- адм. дело № 78/2021 г., образувано на 31.03.2021 г., разгледано от
Втори съдебен състав с председател съдия Красимира Тодорова – докладчик,
и членове съдия Албена Стефанова и съдия Иванка Иванова, жалба по чл. 185
и  сл. от АПК срещу чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Омуртаг,
постъпила в съда чрез административния орган на 31.03.2021 г.
Разпределението е извършено от административния ръководител на
18.08.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите
и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният протокол. С
разпореждане от 01.04.2021 г. съдът е оставил жалбата без движение, дадени
са указания за внасяне на сума за обявление в ДВ. Съобщението е получено
на 08.04.2021 г., на 15.04.2021 г. е постъпила допълнителна молба с приложен
документ за внесена такса. С определение от 29.04.2021 г. са конституирани
страните в производството, дадени са указания относно разпределяне на
доказателствената тежест, съобщено е настоящото оспорване чрез обявление
в ДВ на РБ, препис от обявлението е изпратен за публикуване на интернет
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страницата на ВАС, копие от обявлението е поставено на определеното за
целта място в АдС – Търговище и интернет страницата на съда, изискано е
представянето на оспорения подзаконов нормативен акт и административната
преписка в цялост, и е насрочено о.с.з. за 01.06.2021 г. Изпратена е призовка
на контролиращата страна – Окръжна прокуратура – Търговище. В о.с.з. на
01.06.2021 г. не е даден ход на делото, с протоколно определение от същия
ден съдът е оставил без разглеждане жалбата поради недопустимост по
смисъла на чл. 159, т. 4 от ВАС – липса на правен интерес от оспорването, и
производството по делото е прекратено. Съобщения са изпратени на страните
незабавно, съответно връчени на жалбоподателя на 08.06.2021 г., на
ответника – на 02.06.2021 г. Определението не е обжалвано и е влязло в
законна сила на 17.06.2021 г.

- адм. дело № 310/2021 г., образувано на 04.11.2021 г., разгледано от
Втори съдебен състав с председател съдия Красимира Тодорова – докладчик,
и членове съдия Албена Стефанова и съдия Иванка Иванова, протест от зам.-
окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище по чл. 186, ал. 2 от
АПК срещу чл. 19, т. 1, чл. 20, чл. 21, чл. 66, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на ОбС - Опака, постъпил
в съда на 04.11.2021 г. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 18.08.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. С разпореждане от 09.11.2021 г. съдът е оставил протеста без
движение, дадени са указания за внасяне на сума за обявление в ДВ.
Съобщението е получено на 10.11.2021 г., на 15.11.2021 г. е постъпила
допълнителна молба с приложен документ за внесена такса. С определение от
16.11.2021 г. са конституирани страните в производството, дадени са
указания относно разпределяне на доказателствената тежест, съобщено е
настоящото оспорване чрез обявление в ДВ на РБ, препис от обявлението е
изпратен за публикуване на интернет страницата на ВАС, копие от
обявлението е поставено на определеното за целта място в АдС – Търговище
и интернет страницата на съда и е насрочено о.с.з. за 21.12.2021 г., в което е
даден ход на делото, докладвано е, изслушани са страните и е обявено за
решаване. На 29.12.2021 г. е обявено решение, с което са отменени
оспорените текстове от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на ОбС - Опака. Съобщения са изпратени на страните
незабавно, съответно връчени на ОП - Търговище на 30.12.2021 г., на
ответника – на 04.01.2022 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна
сила на 19.01.2022 г.

- адм. дело № 336/2021 г., образувано на 09.12.2021 г., разгледано от
Първи съдебен състав с председател съдия Росица Цветкова – докладчик, и
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членове съдия Албена Стефанова и съдия Иванка Иванова, протест от и.ф.
прокурор при ОП – Търговище по чл. 186, ал. 2 от АПК срещу чл. 19, чл. 20,
чл. 21 и чл. 66, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на ОбС - Антоново, постъпил в съда на 09.12.2021 г.
Разпределението е извършено от административния ръководител на
09.12.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите
и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният протокол. С
разпореждане от 13.12.2021 г. съдът е оставил протеста без движение, дадени
са указания за внасяне на сума за обявление в ДВ. Съобщението е получено
на 14.12.2021 г., на 16.12.2021 г. е постъпила допълнителна молба с приложен
документ за внесена такса. С разпореждане от 16.12.2021 г. са конституирани
страните в производството, дадени са указания относно разпределяне на
доказателствената тежест, съобщено е настоящото оспорване чрез обявление
в ДВ на РБ, препис от обявлението е изпратен за публикуване на интернет
страницата на ВАС, копие от обявлението е поставено на определеното за
целта място в АдС – Търговище и интернет страницата на съда и е насрочено
о.с.з. за 11.01.2022 г., в което е даден ход на делото, докладвано е, изслушани
са страните и делото е обявено за решаване. На 26.01.2022 г. е обявено
решение, с което са отменени оспорените текстове от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация на ОбС - Антоново.
Съобщения са изпратени на страните незабавно, съответно връчени на ОП -
Търговище на 27.01.2022 г., на ответника – на 01.02.2022 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в законна сила на 16.02.2022 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверените първоинстанционни дела са образувани в деня на
постъпване на книжата в съда, независимо дали са постъпили директно или
чрез административния орган, чийто подзаконов нормативен акт се
обжалва. Разпределението се извършва автоматично, с участие на всички
съдии при натовареност 100 % за всеки съдия и 80 % натовареност за
административния ръководител. Делата са разгледани от троен състав по
реда на чл. 185 и сл. АПК.

Делата са комплектовани и докладвани своевременно на съдията-
докладчик. По всички проверени дела съдиите са извършвали необходимата
проверка по редовност и допустимост на жалбата в кратки срокове – от 1
ден до 7 дни. По постъпващите по делото книжа съдиите са се произнасяли
незабавно на същия ден или най-късно на следващия.

След приемането на жалбата или протеста за редовни и допустими,
съдиите с разпореждане или определение в закрито заседание на същия или
най-късно на следващия ден са конституирали страните и са давали
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указания на ответната страна за представяне на писмен отговор и за
посочване на доказателства.

По всички проверени дела Окръжна прокуратура-Търговище е
уведомявана своевременно като контролираща страна за образуваното
производство и насроченото заседание.

Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик съобразно
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК - най-често в 1-месечен срок
от постъпване на жалбата в съда, респективно протеста.

Решенията по проверените дела са обявявани в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, в
съответствие с разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от АПК.

Съобщенията до страните са изпращани най-често незабавно – в деня
на обявяване на решението или определението за прекратяване, или най-
късно на следващия ден.

5. Образувани искови производства по реда на чл. 203 АПК.

Исковете за обезщетения за вреди, които се разглеждат от
административните съдилища, са по реда на чл. 1 ЗОДОВ във вр. с чл.
203АПК.

През  2020 г. в Административен съд – Търговище са образувани 25 бр.
административни дела по реда на чл. 203 АПК, а през 2021 г. – 14 бр.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 12/2020 г. е образувано  на  22.01.2020 г. по постъпила на
същата дата искова молба с предявен иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 22.01.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С определение от 23.01.2020 г. съдът е оставил исковата молба без
движение с указание в 7-дневен срок да предяви иска срещу надлежната
страна – Агенция „Митници“ – София. Поправената искова молба е
депозирана на 29.01.2020 г.

С разпореждане от 31.01.2020 г. на основание чл.131 ГПК съдът е
разпоредил препис от исковата молба ведно с приложенията към нея да се
изпратят на ответника с указание за представяне на писмен отговор в
едномесечен срок. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му е
връчено на 14.02.2020 г. Писмен отговор е постъпил в съда на 02.03.2020 г.

С ръкописно разпореждане от 04.03.2020 г. върху писмения отговор
съдията-докладчик е разпоредил препис от същия да се връчи на ищеца.
Насрочил е о.с.з. на 17.03.2020 г.

С определение от 22.04.2020 г., постановено в з.с.з., съдът е върнал
исковата молба и е прекратил производството по делото, като е приел, че
същото е недопустимо. Съобщения до страните са  изпратени незабавно.
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С определение № 11585 от 14.09.2020 г. по адм.дело № 6300/2020 г. по
описа на ВАС, Трето отделение, е отменено определението за прекратяване
от 22.04.2020 г. на АдмС – Търговище и делото е върнато за продължаване на
съдопроизводствените действия.

Делото е върнато в АдмС – Търговище на 16.09.2020 г. С ръкописно
разпореждане от същата дата делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
25.09.2020 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, изслушани са
страните, приети са писмени доказателства и съдът е дал ход по същество.

С решение № 103 от 28.09.2020 г. съдът е уважил предявения иск
частично. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени: на
ищеца – на 29.09.2020 г., на ОП – Търговище – на 30.09.2020 г. и на ответника
на 01.10.2020 г.

Касационна жалба срещу така постановеното решение е депозирана от
ответника на 13.10.2020 г. Същата е администрирана своевременно с
разпореждане от 13.10.2020 г. Съобщения до страните с преписи от
касационната жалба са изпратени незабавно. След изтичане на срока за
възражения делото е изпратено на ВАС на 05.11.2020 г.

С решение № 5335 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 12876/2020 год. По
описа на ВАС, Трето отделение, е оставено в сила решението на АдмС –
Търговище от 28.09.2020 г.

- адм. дело № 41/2020 г. е образувано  на  24.02.2020 г. по постъпила на
21.02.2020 г. искова молба с предявен иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 24.02.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С разпореждане от 13.03.2020 г. съдът е оставил исковата молба без
движение с указание в 7-дневен срок ищецът да внесе дължимата държавна
такса и да представи надлежно пълномощно. Съобщението е изпратено
незабавно и указанията са изпълнени на 15.05.2020 г.

С разпореждане от 13.03.2020 г. на основание чл. 131, ал. 2 ГПК съдът е
разпоредил препис от исковата молба ведно с приложенията към нея да се
изпратят на ответника с указание за представяне на писмен отговор в срока
по чл. 163, ал. 2 АПК. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му е
връчено на 21.05.2020 г. Писмен отговор е постъпил в съда на 04.06.2020 г.

С определение от 04.06.2020 г., постановено в з.с.з., съдът на основание
чл. 140 ГПК вр.чл. 144 АПК е конституирал страните, изготвил е проект на
доклад, приложил е НАХД № 493/2018 г. на РС – Търговище и  е насрочил
о.с.з. за 26.06.2020 г. С определение от 22.06.2020 г. по молба на ищеца съдът
е пренасрочил делото за 10.07.2020 г.

В о.с.з. на 10.07.2020 г. е даден ход на делото, докладвано е и са
изслушани страните, като проекта на доклад е обявен за окончателен. Приети
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са писмените доказателства, представени с исковата молба, и съдът е дал ход
по същество.

С решение № 80 от 07.08.2020 г. съдът е уважил изцяло предявения иск.
Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени: на ищеца – на
13.08.2020  г.,  на ОП –  Търговище –  на 10.08.2020  г.  и на ответника на
01.09.2020 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на
16.09.2020 г.

- адм. дело № 100/2020 г. е образувано  на  26.05.2020 г. по постъпила
на същата дата искова молба с предявен иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Делото
е разпределено от председателя на съда на 26.05.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С разпореждане от 26.05.2020 г. съдът е оставил исковата молба без
движение с указание в 7-дневен срок ищецът да внесе дължимата държавна
такса, внесена на 02.06.2020 г.

С разпореждане от 02.06.2020 г. на основание чл. 131, ал. 2 ГПК съдът е
разпоредил препис от исковата молба ведно с приложенията към нея да се
изпратят на ответника с указание за представяне на писмен отговор в
едномесечен срок. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му е
връчено на 02.06.2020 г. Писмен отговор е постъпил в съда на 10.06.2020 г. С
ръкописно разпореждане от 15.06.2020 г. върху писмения отговор съдията-
докладчик е разпоредил препис от същия да се връчи на ищеца.

С определение от 15.06.2020 г., постановено в з.с.з., съдът на основание
чл.140 ГПК вр. чл. 144 АПК е насрочил о.с.з. на 23.06.2020 г., в което е даден
ход на делото, докладвано е, изслушани са страните, приети са писмените
доказателства, представени с исковата молба, и е даден ход по същество.

С решение № 54 от 25.06.2020 г. съдът е уважил изцяло предявения иск.
Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени: на ищеца – на
29.06.2020  г.,  на ОП –  Търговище –  на 26.06.2020  г.  и на ответника на
03.07.2020 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на
18.07.2020 г.

- адм. дело № 115/2020 г. е образувано  на  24.06.2020 г. по постъпила
на същата дата искова молба с предявен иск по чл. 1, ал. 1, вр. чл.4 от
ЗОДОВ. Делото е разпределено от председателя на съда на 24.06.2020 г.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия
Красимира Тодорова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100
% с изключение на председателя – 80 %.

С разпореждане от 25.06.2020 г. съдът е оставил исковата молба без
движение с указание в 7-дневен срок ищецът да внесе дължимата държавна
такса, внесена на 14.07.2020 г. Изискано е НАХД № 575/2019 год. по описа на
РС – Търговище.
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С ръкописно разпореждане от 15.07.2020 г. на ответника е даден 14-
дневен срок за отговор. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му
е връчено на 16.07.2020 г. Писмен отговор е постъпил в съда на 28.07.2020 г.

С определение от 29.07.2020 г., постановено в з.с.з., съдът на основание
чл.140 ГПК вр. чл. 144 АПК е изготвил проект на доклад, допуснал е
писмените доказателства, приложени в исковата молба и писмения отговор
на ответника, конституирал е контролираща страна – Окръжна прокуратура –
Търговище, и е насрочил о.с.з. на 21.08.2020 г., в което е даден ход на делото,
докладвано е, изслушани са страните, приети са писмените доказателства и е
даден ход по същество.

С решение № 86 от 27.08.2020 г. съдът е уважил частично предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени: на ищеца –
на 08.09.2020 г., на ОП – Търговище – на 28.08.2020 г. и на ответника - на
28.08.2020 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на
24.09.2020 г.

- адм. дело № 120/2020 г. е образувано  на  30.06.2020 г. по постъпила
на същата дата искова молба срещу Община - Търговище с предявен иск по
чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени и
неимуществени вреди. Делото е разпределено от председателя на съда на
30.06.2020 г. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен
съдия Красимира Тодорова. Всички съдии са участвали в разпределението
при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

С разпореждане от 03.07.2020 г. съдът е оставил исковата молба без
движение с указание в 7-дневен срок  „да се изиска от Община – Търговище
посоченото писмо, като дава 14-дневен срок за отговор“. Съобщение до
ответника е изпратено незабавно и е получено от Община - Търговище на
06.07.2020 г. На 10.07.2020 г. Община - Търговище е изпратила по делото
писмо от 22.04.2019 г. на кмета на Община Търговище до ищеца. На
20.07.2020 г. ответникът е депозирал в съда писмен отговор.

С определение от з.с.з. на 31.07.2020 год. съдът е приел, че исковата
молба е недопустима, поради което на основание чл.130 ГПК вр. чл. 203, ал. 2
АПК я е върнал и е прекратил производството по делото. Определението за
прекратяване е обжалвано с частна жалба, депозирана в АдмС – Търговище
на 11.08.2020 г.

С определение № 13087 от 22.10.2020 г. по адм. дело № 9862/2020 г. по
описа на ВАС, Трето отделение, е отменил обжалваното определение за
прекратяване и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените
действия. Делото е постъпило в АдмС – Търговище на 26.10.2020 г.

С определение от 03.11.2020 г. съдът е оставил исковата молба без
движение, като е дал подробни указания, които да бъдат изпълнени в 7-
дневен срок. Същите са изпълнени на 16.11.2020 г. С надраскано
разпореждане от 17.11.2020 г. с текст: „дава 14-дневен срок за отговор от
Община - Търговище и от началник отдел „ТСУ“. Съобщения са изпратени
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незабавно на Община Търговище и  началник Отдел “ТСУ“ при общината и
са им връчени на 18.11.2020 г. Писмени отговори са постъпили в съда на
02.12.2020 год.

С определение от 08.01.2021 г., постановено в з.с.з., съдът на основание
чл. 140 ГПК вр. чл. 144 АПК е изготвил проект на доклад, допуснал е
писмените доказателства, приложени в исковата молба и писмения отговор
на ответника, конституирал е контролираща страна – Окръжна прокуратура –
Търговище и е насрочил о.с.з. на 26.01.2021 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, изслушани са страните, приети са писмените доказателства и
съдът е дал ход по същество.

С решение № 28 от 26.02.2022 г. съдът е отхвърлил предявения иск за
имуществени вреди против Община - Търговище и предявения иск за
неимуществени вреди срещу началник отдел „ТСУ“ за неимуществени вреди,
върнал е исковата молба за предявен иск за имуществени вреди в размер на
2050 лв. и е прекратил производството по делото в тази му част. Съобщение
до страните са изпратени незабавно и са връчени:  на ищеца – на 04.03.2021
г., на ОП – Търговище – на 01.03.2021 г. и на ответниците - на 01.03.2021 г.

С решение № 10 468 от 15.10.2021 г. по адм.дело № 4465/2021 год.
ВАС, Трето отделение, е отменено решението в частта относно предявеният
иск срещу началник отдел „ТСУ“ при Община Търговище за неимуществени
вреди в размер на 5 000 лева, а в останалата част решението е оставено в
сила, като делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда в
отменената част.

 Делото е постъпило в АдмС – Търговище на 19.10.2021 г. и е
образувано на същата дата под № 289/2021 год. Разпределено е от съдия
Албена Стефанова на 19.10.2020 г. автоматично между трима съдии и за
докладчик е определен съдия Росица Цветкова при изключване на съдия
Красимира Тодорова, чието решение е частично обезсилено. Всички съдии са
участвали в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%.

С определение от 01.11.2021 г. съдията-докладчик на основание чл.140
ГПК вр. чл. 144 АПК е насрочил о.с.з. на 23.11.2021 г., когато е даден ход на
делото и е дадена възможност на ищеца по негова молба да организира
защитата си. Делото е отложено за 14.12.2021 г., когато е даден ход на
делото. Докладвано е и са изслушани страните. Приети са писмени
доказателства и е назначена комплексна СМПЕ. Разпитани са свидетели и
делото е отложено за 25.01.2022 г. С определение от 10.01.2022 г. съдът е
заменил първоначалните вещи лица и е пренасрочил делото за 22.02.2022 г.
Експертизата е депозирана в съда на 15.02.2022 г.

С определение от 16.02.2022 г. поради неспазен срок за представяне на
експертизата съдът е отсрочил откритото съдебно заседание за 22.03.2022 г. С
определение от 21.03.2022 г. поради заболяване на едно от вещите лица съдът
е отсрочил заседанието за 12.04.2022 г., пренасрочено за 26.04.2022 г. поради
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служебна ангажираност на едно от вещите лица, както и за 03.05.2022 г.
поради същата причина.

В с.з. на 03.05.2022 г. съдът е дал ход на делото, прието е заключението
по СМПЕ и други доказателства, даден е ход по същество.

С решение № 75 от 02.06.2022 г. съдът е отхвърлил предявения иск за
неимуществени вреди в размер на 5000 лв. Съобщения до страните са
изпратени незабавно и са връчени: на ищеца – на 15.06.2022 г., на ОП –
Търговище – на 03.06.2022 г. и на ответника /Община Търговище/ - на
03.06.2022 г. Решението не е обжалвано към датата на проверката.

- адм. дело № 150/2020 г. е образувано  на  05.08.2020 г. по постъпила
по подсъдност от РС – Търговище искова молба с приложени към нея
доказателства. Със същата са предявени искове срещу ОД на МВР –
Търговище и РП - Търговище за присъждане на обезщетение за причинени
имуществени и неимуществени вреди. Делото е разпределено от
председателя на съда на 05.08.2020 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определен съдия Иванка Иванова. Всички съдии са участвали
в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

С определение от 26.08.2020 г. на основание чл.131 ГПК вр. чл. 144
АПК съдът е разпоредил препис от исковата молба ведно с приложенията към
нея да се изпратят на ответниците с указание за представяне на писмен
отговор в едномесечен срок. Съобщение е изпратено на ответниците
незабавно и са им връчени, съответно на 26.08.2020 г. на Районна
прокуратура – Търговище, и на 27.08.2020 г. на ОД на МВР – Търговище. С
молба от 03.09.2020 г. ищецът е оттеглил иска по отношение на РП
Търговище на основание  чл. 232 ГПК. С определение от 10.09.2020 г. на
основание чл. 232 ГПК производството в частта, касаеща ответника РП –
Търговище, е прекратено.

Писмен отговор е постъпил в съда на 28.09.2020 г., депозиран от ОД на
МВР – Търговище.
          С определение от 29.09.2020 г. съдът е конституирал страните,
насрочил е о.с.з. на 27.10.2020 г., в което е даден ход на делото, докладвано е,
приети са доказателствата, изискана е справка от трето лице, неучастващо в
производството, и е насрочено о.с.з. за 20.11.2020 г. На 19.11.2020 г. е
постъпила молба от контролиращата страна – Окръжна прокуратура –
Търговище, за отсрочване на делото, като с разпореждане на съда от
19.11.2020 г. делото е отсрочено за 1.12.2020 г. В това с.з. са приети
доказателства, разпитани са свидетели  и е даден ход по същество. С решение
№ 142 от 14.12.2020 г. е отхвърлен предявения иска. Съобщения до страните
са изпратени в същия ден. Ищецът го е получил на 17.12.2020 г., ответникът и
ОП - Търговище – на 15.12.2020 г. Ищецът е депозирал касационна жалба на
18.12.2020 г., в същия ден с разпореждане жалбата е администрирана -
изпратени са съобщения незабавно. Не са постъпили възражения и съдът е
изпратил делото на ВАС с писмо от 08.01.2021 г. С решение № 82-
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6/0607.2021 г. по адм. дело № 1315/2021 г. по описа на ВАС, Трето отделение,
решението е оставено в сила.

- адм. дело № 233/2020 г. е образувано на 13.10.2020 г. по постъпила
в същия ден искова молба по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Разпределено е на
13.10.2020 г. от председателя между всички съдии, за докладчик е определен
съдия Албена Стефанова. С разпореждане от 06.11.2020 г. на основание чл.
131, ал. 2 ГПК във вр. с чл. 144 АПК е връчен препис от исковата молба с
указание за подаване на писмен отговор в срока по 163, ал. 2 ГПК. На
02.12.2020 г. е депозиран писмен отговор. С определение от 07.12.2020 г. на
основание чл. 140  ГПК и чл. 144 АПК на страните е съобщен доклада,
насрочено е о.с.з. на 29.12.2020 г., когато е даден ход на делото, приети са
доказателствата и е обявено за решаване. С решение № 9 от 29.01.2021 г.
искът е уважен. Съобщения до страните са изпратени незабавно, получени на
01.02.2021 г. от ОП - Търговище, от ответника – на 09.02.2021 г., от ищеца –
на 04.02.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на
24.02.2021 г. С разпореждане в з.с.з. на 15.03.2021 г. съдът е наредил издаване
на изпълнителен лист, като е описал съдържанието му и е наредил за
издаването да се направи надлежна бележка върху съдебното решение.

- адм. дело № 32/2021 г., образувано на 16.02.2021 г., по искова
молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на 15.02.2021 г.,
разпределено на съдия Красимира Тодорова. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 16.02.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С разпореждане в закрито заседание на 18.02.2021 г. на
ищеца са дадени указания за внасяне на държавна такса, на ответника е даден
14-дневен срок за представяне на писмен отговор на исковата молба и е
изискано НАХД № 1153/2015 г. по описа на РС – Търговище. Съобщението е
получено от ответника на 22.02.2021 г., на 01.03.2021 г. е постъпил писмен
отговор. С разпореждане от 02.03.2021 г. исковата молба е оставена без
движение, тъй като е насочена срещу ненадлежен по смисъла на чл. 205, ал. 1
от АПК ответник. Съдът е дал на ищеца указания за отстраняване на
нередовността. Съобщението е получено на 10.03.2021 г., на 15.03.2021 г. е
постъпила допълнителна молба  с изпълнени указания. С разпореждане от
16.03.2021 г. е указано препис от исковата молба да се връчи на ответника за
подаване на писмен отговор в 14-дневен срок. На 31.03.2021 г. е постъпил
писмен отговор. С определение № 119 от 01.04.2021 г. е изготвен проект за
доклад, конституирана е Окръжна прокуратура – Търговище в качеството й
на контролираща страна и е насрочено о.с.з. за 20.04.2021 г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, приети са доказателствата и е даден ход по
същество. На 29.04.2021 г. е обявено решение № 53,  с което исковата молба е
уважена и ответникът е осъден да заплати претърпените имуществени вреди
в резултат на отменения незаконосъобразен административен акт. Съобщения
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са изпратени на страните на 29.04.2021 г. и са връчени съответно на
07.05.2021 г. и на 12.05.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в
законна сила на 27.05.2021 г. С разпореждане в з.с.з. на 19.08.2021 г. съдът е
наредил издаване на изпълнителен лист, като е описал съдържанието му и е
наредил издаването да се отбележи върху акта, което е изпълнено с поставяне
на печат върху съдебното решение.

- адм. дело № 36/2021 г., образувано на 23.02.2021 г., по изпратено
по подсъдност в същия ден гр.д. № 1514/2020 г. по описа на РС – Търговище,
образувано по искова молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, разпределено на съдия
Росица Цветкова. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 23.02.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. С определение № 61 в закрито заседание на 24.02.2021 г. съдът е
приел, че предявеният иск е недопустим, върнал е исковата молба и е
прекратил производството по делото. Преписи от определението са изпратени
на страните на 24.02.2021 г., връчени на 25.02.2021 г. На 05.03.2021 г. е
постъпила касационна частна жалба, с разпореждане на съда от 09.03.2021 г.
оставена без движение с указания за представяне на жалбата в оригинал с
препис за ответника в 7-дневен срок от уведомяването. Поради
неотстраняване на нередовностите в дадения от съда срок частната жалба е
оставена без разглеждане с определение от 23.03.2021 г.

Определението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 01.04.2021
г.

- адм. дело № 49/2021 г., образувано на 10.03.2021 г., по искова
молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на 10.03.2021 г.,
разпределено на съдия Росица Цветкова. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 10.03.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С разпореждане в закрито заседание на 15.03.2021 г.
препис от исковата молба е изпратен на ответника с указания за подаване на
писмен отговор в едномесечен срок. Съобщението е получено от ответника
на 22.03.2021 г., на 22.04.2021 г. е постъпил писмен отговор. С определение
№ 152 от 23.04.2021 г. е изготвен проект за доклад, конституирана е ОП –
Търговище в качеството й на контролираща страна, изискано е за прилагане
по делото АНД № 489/2018 г. по описа на РС – Търговище и е насрочено
о.с.з. за 05.05.2021 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са
доказателствата и е обявено за решаване. На 13.05.2021 г. е обявено решение
№ 56, с което исковата молба е уважена и ответникът е осъден да заплати
претърпените имуществени вреди в резултат на отменения
незаконосъобразен административен акт. Съобщения са изпратени на
страните на 13.05.2021 г. и са връчени на 18.05.2021 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в законна сила на 02.06.2021 г. С разпореждане в з.с.з.
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на 23.06.2021 г. съдът е наредил издаване на изпълнителен лист, като е
описал съдържанието му и е наредил издаването да се отбележи върху акта,
което е изпълнено с поставяне на печат върху съдебното решение.

- адм. дело № 178/2021 г., образувано на 19.07.2021 г., по искова
молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на 19.07.2021 г.,
разпределено на съдия Иванка Иванова. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 19.07.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С определение № 255 от 20.07.2021 г. препис от исковата
молба е изпратен на ответника с указания за подаване на писмен отговор в
14-дневен срок и е изискано за прилагане по делото НАХД № 88/2018 г. по
описа на РС – Търговище. Съобщението е получено от ответника на
21.07.2021 г., на 30.07.2021 г. е постъпил писмен отговор. С определение №
279 от 09.08.2021 г. е изготвен проект за доклад, конституирани са страните и
ОП – Търговище в качеството й на контролираща страна и е насрочено о.с.з.
за 14.09.2021 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са
доказателствата и е обявено за решаване. На 16.09.2021 г. е обявено решение
№ 101, с което исковата молба е уважена и ответникът е осъден да заплати
претърпените имуществени вреди в резултат на отменения
незаконосъобразен административен акт. Съобщения са изпратени на
страните на 16.09.2021 г. и са връчени съответно на 17.09.2021 г. и на
21.09.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на
06.10.2021 г.

- адм. дело № 218/2021 г., образувано на 24.08.2021 г., по искова
молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на 24.08.2021 г.,
разпределено на съдия Албена Стефанова. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 24.08.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С разпореждане от 15.09.2021 г. съдът е оставил без
движение исковата молба с указания за насочване на иска към юридическото
лице, към чиято административна структура принадлежи органа, чийто акт се
обжалва. Даден е 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите.
Съобщението е получено на 28.09.2021 г., на 04.10.2021 г. е постъпила
допълнителна молба с приложени доказателства за изпълнени указания. С
разпореждане от 06.10.2021 г. препис от исковата молба е изпратен на
ответника с указания за подаване на писмен отговор в 14-дневен срок и е
изискано за прилагане по делото НАХД № 38/2018 г. по описа на РС –
Търговище. Съобщението е получено от ответника на 15.10.2021 г., на
22.10.2021 г. е постъпил писмен отговор. С определение № 409 от 29.10.2021
г. е изготвен проект за доклад, конституирани са страните и ОП – Търговище
в качеството й на контролираща страна и е насрочено о.с.з. за 10.11.2021 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са доказателствата и е
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обявено за решаване. На 10.12.2021 г. е обявено решение № 156, с което
исковата молба е уважена и ответникът е осъден да заплати претърпените
имуществени вреди в резултат на отменения незаконосъобразен
административен акт. Съобщения са изпратени на страните на 10.12.2021 г. и
са връчени съответно на 13.12.2021 г. и на 12.01.2022 г. Решението не е
обжалвано и е влязло в законна сила на 27.01.2022 г. С разпореждане в з.с.з.
на 08.02.2022 г. съдът е наредил издаване на изпълнителен лист, като е
описал съдържанието му и е наредил издаването да се отбележи върху акта,
което е изпълнено с поставяне на печат върху съдебното решение.

- адм. дело № 305/2021 г., образувано на 02.11.2021 г., по искова
молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на 02.11.2021 г.,
разпределено на съдия Иванка Иванова. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 02.11.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С определение № 424 от 03.11.2021 г. препис от исковата
молба е изпратен на ответника с указания за подаване на писмен отговор в
14-дневен срок и е изискано за прилагане по делото НАХД № 122/2016 г. по
описа на РС – Омуртаг. Съобщението е получено от ответника на 08.11.2021
г., на 18.11.2021 г. е постъпил писмен отговор. С определение № 454 от
18.11.2021 г. е изготвен проект за доклад, конституирани са страните и ОП –
Търговище в качеството й на контролираща страна и е насрочено о.с.з. за
07.12.2021 г., отложено за 05.01.2022 г., отново отложено за 25.01.2022 г.,
поради ползване на платен годишен отпуск от докладчика отсрочено за
08.02.2022 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са
доказателствата и е обявено за решаване. На 10.02.2022 г. е обявено решение
№ 25, с което исковата молба е уважена и ответникът е осъден да заплати
претърпените имуществени вреди в резултат на отменения
незаконосъобразен административен акт. Съобщения са изпратени на
страните на 10.02.2022 г. и са връчени съответно на 14.02.2022 г. на ищеца и
на 15.02.2022 г. на ответника. Решението не е обжалвано и е влязло в законна
сила на 02.03.2022 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата са образувани в деня на постъпване на исковата молба или
като изключение най-късно на следващия ден.

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 2-3 дни. По някои дела – адм.д. № 120/2020 г. и
адм.д. № 32/2021 г., бе констатирано, че с разпореждане на съда исковата
молба е оставяна без движение и със същото разпореждане е извършвана
размяната на книжа, като на ответника е посочван срока за отговор.
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Проверяващият екип не споделя изтъкнатия аргумент, че това е правено с
цел процесуална икономия.

В същите кратки срокове съдиите са постановявали разпореждания
за насрочване на делото за разглеждане в първо открито съдебно заседание.

С разпореждането са конституирани страните, включително и
Окръжна прокуратура – Търговище като контролираща страна. Съдът е
давал указания на ответната страна за представяне на писмен отговор и за
посочване на доказателства в 14-дневен срок по реда на чл. 163, ал. 2 от
АПК. По някои дела обаче – адм.д. № 12/2020 г.; адм.д. № 100/2020 г.; адм.д.
№ 150/2020 г. и адм.д. № 49/2021 г., проверяващият екип установи
противоречива съдебна практика, тъй като съдиите са извършвали
размяната на книжа по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, като са давали
указания за подаване на писмен отговор в едномесечен срок.

Съдиите са се произнасяли по доказателствените искания на
страните, разпределяли са доказателствената тежест между страните и
са определяли 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 почти по всички проверени дела са разгледани и
приключени в 1 о.с.з. и в срок до 3 месеца.

По постъпващите по делото книжа съдът се е произнасял незабавно
на същия ден или най-късно на следващия.

Решенията са обявявани в едномесечен срок от заседанието, в което е
приключило разглеждането на делото, в съответствие с разпоредбата на
чл. 172, ал. 1 от АПК, а често и в рамките на няколко дни до седмица..

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.

6. Административни дела с регламентирани кратки процесуални
срокове за разглеждане.

От изисканите и представени на проверяващия екип справки във връзка
с извършваната комплексна планова проверка се установи, че през
проверявания период в Административен съд – Търговище не са образувани
административни дела с регламентирани кратки процесуални срокове за
разглеждане.

7.  Спрени първоинстанционни административни дела.

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Търговище през 2020 г. са спрени производствата по
бр. административни дела, а през 2021 г. – по 30 бр. административни дела.
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Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 67/2020 г. е образувано  на  09.04.2020 г. по искане за
налагане на санкция по чл. 304 АПК. Делото е разпределено от председателя
на съда на същата дата автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определен съдия Иванка Иванова. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %. С
определение в з.с.з. от 20.07.2020 г. производството е спряно на основание чл.
229,  ал.  1,  т.  4  ГПК,  вр.  чл.  144  от АПК до приключване с влязъл в сила
съдебен акт на адм. дело № 289/2019 г. по описа на АдмС – Търговище. При
проверката на делото не се установи да са извършвани периодични справки за
движението на преюдициалното дело, както и доказателства за неговото
приключване с влязъл в сила съдебен акт. Производството по делото не е
възобновено, като с разпореждане от 02.06.2021 год. съдът е оставил без
уважение искането за налагане на санкция по чл. 306, вр. чл. 304 АПК.

- адм. дело № 142/2020 г. е образувано  на  27.07.2020 г. по жалба
срещу заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ - Попово.
Делото е разпределено от председателя на съда на същата дата автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова.
Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение в з.с.з. от 04.09.2020 г. производството е
спряно на основание чл.  229,  ал.  1,  т.  4  ГПК,  вр.  чл.  144  от АПК до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм. дело № 145/2020 г. по описа
на АдмС – Търговище. При проверката на делото не се установи да са
извършвани периодични справки за движението на преюдициалното дело. С
определение от 09.12.2020 г. производството по адм.дело № 142/2020 г. на
АС – Търговище е възобновено поради постановяване на решение от
30.11.2020 г. по адм.дело № 145/2020 г., което е окончателно.

С определение в з.с.з. на 09.12.2020 г. са конституирани страните и
делото е насрочено в о.с.з. на 29.12.2020 г., когато е даден ход на делото и
същото е обявено за решаване.

С решение от 29.01.2021 год. съдът е отменил обжалваната заповед.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

- адм. дело № 207/2020 г. е образувано  на  16.09.2020 г. по постъпило
по компетентност адм.дело № 8481/2020 год. по описа на АССГ, образувано
срещу решение № 2 – 1854 от 11.08.2020 г. на КРДОПБГДСРСБНА.
Образуваното дело в АдмС – Търговище е разпределено от председателя на
съда на същата дата автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определена съдия Красимира Тодорова. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

С определение от 17.09.2020 г. съдията докладчик се е отвел от
разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК.
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На същата дата делото е преразпределено от председателя на съда
между трима съдии при изключване на самоотвелата се съдия Тодорова и за
докладчик е определен съдия Албена Стефанова.

На 20.11.2020 г. е проведено о.с.з, в което съдът е дал ход на делото,
приел е писмени доказателства и го е обявил за решаване.

На 25.11.2020 г. в съда е постъпило искане от КРДОПБГДСРСБНА за
спиране на делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК
поради наличие на тълкувателно дело № 9/2019 г. по описа на ВАС.

С определение в з.с.з. от 16.12.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване ход по същество от 20.11.2020 г. и е спрял
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от
АПК до приключване на тълк.дело № 9/2019 г. по описа на ВАС.

На 31.12.2021 г. по делото е приложено тълкувателно решение № 12/
09.12.2021 г. на ВАС и в същия ден с определение от з.с.з. съдът е възобновил
производството по спряното дело. Насрочено е о.с.з. за 18.01.2022 г., когато е
даден ход по същество.

С решение от 10.02.2022 г. съдът е обявил нищожността на решение №
2 – 1854 от 11.08.2020 г. на КРДОПБГДСРСБНА. Цитираният съдебен акт не
е обжалван и е влязъл в законна сила.

- адм. дело № 92/2021 г., образувано на 15.04.2021 г., на доклад на
съдия Албена Стефанова, жалба по чл. 14б, ал. 1 от Закона за социалното
подпомагане, постъпила в съда чрез административния орган на 15.04.2021 г.
Разпределението е извършено от административния ръководител на
02.11.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите
и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният протокол. С
определение № 180 от 13.05.2021 г. производството е спряно на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.д.
№ 96/2021 г. на Административен съд – Търговище. При проверката на
делото не се установи да са извършвани периодични справки за движението
на преюдициалното дело. С определение № 26 от 26.01.2022 г.
производството по делото е възобновено поради отпадане на пречките за
движението му, тъй като решението по преюдициалното дело е влязло в
законна сила. Насрочено е о.с.з. за 23.02.2022 г., когато делото е обявено за
решаване. На 22.03.2022 г. е обявено решение, с което жалбата е уважена и е
отменена обжалваната заповед на директора на Дирекция „Социално
подпомагане“.

- адм. дело № 205/2021 г., образувано на 10.08.2021 г., на доклад
на съдия Иванка Иванова, жалба срещу мълчалив отказ на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“, постъпила в съда чрез административния орган
на 10.08.2021 г. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 10.08.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният



50

протокол. С определение № 293 от 17.08.2021 г. производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производството по С-
217/21 на Съда на Европейския съюз. При проверката на делото не се
установи да са извършвани периодични справки за движението на
преюдициалното дело. С решение от 28.04.2022 г. по дело С-217/21 и С-
160/21 СЕС се е произнесъл по отправените преюдициални запитвания, като с
това са отпаднали и процесуалните пречки за движение и разглеждане на
подадената молба. С определение № 156 от 16.06.2022 г. производството по
делото е възобновено. С оглед постановените решения на Съда на
Европейския съюз съдът е намерил, че не е налице нито мълчалив, нито
изричен отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Със същото
определение съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил
производството по делото.

- адм. дело № 209/2021 г., образувано на 11.08.2021 г.,
първоначално на доклад на съдия Красимира Тодорова, жалба срещу
мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, постъпила в
съда чрез административния орган на 11.08.2021 г. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 11.08.2021 г. автоматично
между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на
съда, приложен е пълният протокол. С мотивирано определение № 287 от
12.08.2021 г. съдия Тодорова се е отвела от делото на основание чл. 22, ал. 2
от ГПК във вр. с ал. 1, т. 6 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК. С протокол
от 12.08.2021 г. делото е преразпределено на съдия Росица Цветкова между 3
съдии при изключване на отвелия се от делото съдия Тодорова.
Разпределението е извършено от съдия Албена Стефанова. С определение №
336 от 20.09.2021 г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
от ГПК до приключване на производството по С-160/21 и С-217/21 на Съда
на Европейския съюз. Поради преназначаването на съдия Росица Цветкова в
АССГ със заповед № РД-10-20/04.03.2022 г. висящите дела на доклад на
съдия Цветкова са преразпределени на останалите съдии от съдия Иванка
Иванова. С протокол от 07.03.2022 г. делото е преразпределено на съдия
Иванка Иванова между 2 съдии, като са изключени предишните докладчици
по делото. Разпределението е извършено от съдия Иванка Иванова. При
проверката на делото не се установи да са извършвани периодични справки за
движението на преюдициалното дело. С решение от 28.04.2022 г. по дело С-
217/21 и С-160/21 СЕС се е произнесъл по отправените преюдициални
запитвания, като с това са отпаднали и процесуалните пречки за движение и
разглеждане на подадената молба. С определение № 158 от 16.06.2022 г.
производството по делото е възобновено. С оглед постановените решения на
Съда на Европейския съюз съдът е намерил, че не е налице нито мълчалив,
нито изричен отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Със
същото определение съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил
производството по делото.
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- ч.адм.дело № 245/2021 г., образувано на 20.09.2021 г., на доклад
на съдия Албена Стефанова, жалба срещу заповед на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“, с която е спряно административното
производство по обработка на заявление за подпомагане на земеделски
производител, постъпила в съда на 01.09.2021 г. от жалбоподателя. С
разпореждане от същия ден на председателя на съда препис от жалбата е
изпратен на административния орган с указания за представяне в 3-дневен
срок от уведомяването на заверено копие на административната преписка. На
20.09.2021 г. с писмо от административния орган е получена
административната преписка. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 20.09.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С определение № 381 от 15.10.2021 г. производството е
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на
производството по С-217/21 на Съда на Европейския съюз. При проверката на
делото не се установи да са извършвани периодични справки за движението
на преюдициалното дело. С решение от 28.04.2022 г. по дело С-217/21 и С-
160/21 СЕС се е произнесъл по отправените преюдициални запитвания, като с
това са отпаднали и процесуалните пречки за движение и разглеждане на
подадената молба. С определение № 188 от 07.07.2022 г. производството по
делото е възобновено, отменена е заповедта на изпълнителния директор на
ДФ „Земеделие“ и преписката е върната на административния орган за
произнасяне по същество по подаденото заявление за подпомагане.

- ч.адм.дело № 254/2021 г., образувано на 27.09.2021 г., на доклад
на съдия Красимира Тодорова, жалба срещу заповед на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“, с която е спряно административното
производство по обработка на заявление за подпомагане на земеделски
производител, постъпила директно в съда на 01.09.2021 г. С разпореждане от
същия ден на председателя на съда препис от жалбата е изпратен на
административния орган с указания за представяне в 3-дневен срок от
уведомяването на заверено копие на административната преписка. На
27.09.2021 г. с писмо от административния орган е получена
административната преписка. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 27.09.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С определение № 396 от 26.10.2021 г. производството е
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на
производството по С-160/21 и С-217/21 на Съда на Европейския съюз. При
проверката на делото не се установи да са извършвани периодични справки за
движението на преюдициалното дело. С решение от 28.04.2022 г. по дело С-
217/21 и С-160/21 СЕС се е произнесъл по отправените преюдициални
запитвания, като с това са отпаднали и процесуалните пречки за движение и
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разглеждане на подадената молба. С определение № 170 от 22.06.2022 г.
производството по делото е възобновено, отменена е заповедта на
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и преписката е върната на
административния орган за ново произнасяне по същество по подаденото
заявление за подпомагане.

- адм. дело № 329/2021 г., образувано на 01.12.2021 г., на доклад
на съдия Иванка Иванова, жалба по Закона за общинската собственост,
постъпила директно в съда на 26.11.2021 г. С разпореждане на председателя
на съда от същия ден препис от жалбата е изпратен на административния
орган с указания за представяне в 3-дневен срок от уведомяването на
заверено копие на административната преписка. На 01.12.2021 г. с писмо от
административния орган е получена административната преписка.
Разпределението е извършено от съдия Иванка Иванова на 01.12.2021 г.
автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на
председателя на съда, приложен е пълният протокол. С определение № 497 от
16.12.2021 г. производството по делото е спряно до приключване с влязъл в
сила съдебен акт на адм.д. № 334/2021 г. по описа на Административен съд –
Търговище. При проверката на делото не се установи да са извършвани
периодични справки за движението на преюдициалното дело. С определение
№ 32 от 31.01.2022 г., влязло в законна сила на 15.02.2022 г., преюдициалното
производство е прекратено. С определение № 41 от 21.02.2022 г. съдът е
възобновил производството по делото, насрочил е о.с.з. на 15.03.2022 г. и е
приложил преюдициалното производство за послужване до приключване на
настоящото производство. По молба на жалбоподателката с приложен
болничен лист о.с.з. на 15.03.2022 г. е отложено за 30.03.2022 г., когато
делото е обявено за решаване. На 31.03.2022 г. е обявено решение № 46,  с
което жалбата е отхвърлена. Съобщения са изпратени на страните на
01.04.2022 г., връчени са на 04.04.2022 г. На 31.05.2022 г. е постъпила молба
за издаване на изпълнителен лист, с разпореждане на съда от същия ден е
наредено издаването му. Има отбелязване върху решението за издадения
изпълнителен лист в същия ден.

КОНСТАТАЦИИ:

Производствата по проверените дела са били спирани на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от АПК поради наличие на  преюдициален
спор, чието разрешаване е от значение за делото. По всички проверени дела
не се установи да са извършвани ежемесечни или периодични справки по
движението на преюдициалните производства, тъй като между кориците
на проверените дела проверяващият екип не откри обективирани данни за
извършвани справки. Въпреки това, в кратки срокове след влизане в сила на
постановения по преюдициалното дело съдебен акт, производствата по
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спрените дела са възобновявани. Едно от спрените дела е приключено със
съдебен акт по същество, без производството да е било възобновено.

8. Първоинстанционни административни дела с отменен ход по
същество.

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Търговище през 2020 г. са постановени определения
за отмяна на дадения ход по същество по 12 бр. първоинстанционни
административни дела. През 2021 г. са постановени определения за отмяна на
дадения ход по същество по 6 бр. първоинстанционни административни дела.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 266/2019 г. е образувано  на  08.11.2019 г. по жалба
срещу ревизионен акт с правно основание чл. 156 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на същата дата автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %.

С определение от 22.11.2019 г. съдът е насрочил о.с.з. на 03.12.2019 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмени доказателства,
съдът е допуснал СТЕ и е отложил делото за 14.01.2020 г. Проведени са две
съдебни заседания - на 14.01.2020 г. и на 11.02.2020 г., за събиране на
доказателства, като в последното заседание съдът е дал ход по същество.

С определение от 06.03.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество и е възобновил съдебното дирене
поради непредставяне на пълната административна преписка по делото от
страна на административния орган, като е насрочил о.с.з. за 17.03.2020 г., с
разпореждане от 10.03.2020 г. пренасрочено за 13.03.2020 г., когато е
проведено съдебно заседание и делото е обявено за решаване. С решение от
27.03.2020 год. съдът е отхвърлил жалбата.

- адм. дело № 277/2019 г. е образувано  на  26.11.2019 г. по жалба
срещу заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане“ -
Търговище. Делото е разпределено от председателя на съда на същата дата
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица
Цветкова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с
изключение на председателя – 80 %.

С разпореждане от 04.12.2019 г. съдът е насрочил о.с.з. на 16.12.2019 г.,
когато е даден ход на делото и същото е обявено за решаване.

С определение от 02.01.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество и е оставил без разглеждане
жалбата като просрочена поради подаването й извън предвидения съдебен
срок.
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- адм.дело № 289/2019 год. е образувано на 06.12.2019 год. по жалба
срещу решение от 18.11.2019 год. на директора на Агенция “Митници“.
Делото е разпределено от председателя на съда на същата дата автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Красимира
Тодорова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с
изключение на председателя – 80 %.

С определение от 16.12.2019 год. е насрочено о.с.з. за 14.01.2020 год.,
когато е даден ход на делото, приети са доказателства и е даден ход по
същество. С определение в з.с. от 24.01.2020 г. съдът е отменил протоколното
си определение от 14.01.2020 г. и е изискал АНД № 35/ 2019 г. по описа на РС
– Попово и приложеното към него КНАХД № 55/2019 год. на АдмС –
Търговище. Делото е насрочено за 11.02.2020 г., когато е даден ход по
същество. Решението е обявено на 12.02.2020 г.

Първоинстанционното решение е обжалвано и с решение по адм.дело
№ 4698/2020 год. ВАС, Първо отделение, е отменил решението на АдмС –
Търговище от 12.02.2020 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг
състав. Делото е върнато в първоинстанционния съд на 01.12.2020 г., когато е
образувано адм.дело № 273/2020 г. Делото е разпределено от председателя на
съда на същата дата автоматично между трима съдии и за докладчик е
определен съдия Иванка Иванова при изключване на съдия Красимира
Тодорова – докладчик по делото, чието решение е отменено. Всички съдии са
участвали в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%.

С определение от 02.12.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. на 15.12.2020 г.,
когато е даден ход на делото и същото е обявено за решаване.

С определение от 02.01.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество и е оставил без разглеждане
жалбата като просрочена поради подадена извън предвидения съдебен срок
за подаването й.

- адм. дело № 56/2020 г. е образувано  на  06.03.2020 г. по искане за
обявяване на нищожност по реда на чл. 149, ал. 5 АПК на удостоверение за
регистрация на животновъден обект. Делото е разпределено от председателя
на съда на същата дата автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определен съдия Росица Цветкова. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

С определение от 08.05.2020 г. съдът е оставил искането без движение с
указание за отстраняване на нередовности, отстранени с молба от 11.05.2020
г. С определение от 11.05.2020 г. съдът е конституирал страните, изпратил е
препис от искането на ответната страна и е насрочил о.с.з. на 02.06.2020 г.,
когато е даден ход на делото, приети са писмени доказателства и е даден ход
по същество. С определение от 16.06.2020 г. в з.с.з. съдът е отменил
протоколното си определение за даване на ход по същество и е оставил без
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разглеждане искането като недопустимо поради липса на активна
процесуална легитимация, като е прекратил производството по делото.

С определение от 28.07.2020 г. по адм.дело № 7464/2020 год. ВАС,
Пето отделение, е оставил в сила определението на АдмС – Търговище от
16.06.2020 г.

- адм.дело № 77/2020 г. е образувано на 16.04.2020 год. по жалба с
правно основание чл. 166 ДОПК. Делото е разпределено от председателя на
съда на същата дата автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определена съдия Иванка Иванова. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.

С разпореждане от 30.04.2020 г. жалбата е оставена без движение с
указание да бъдат отстранени констатирани нередовности, отстранени с
допълнителна молба на 11.05.2020 г.

С определение от 13.05.2020 г. е насрочено о.с.з. за 09.06.2020 г., когато
е даден ход на делото, приети са доказателства и е отложено за 14.07.2020 г.,
отново отложено за 08.09.2020 г., когато е даден ход по същество. С
определение в з.с. от 16.09.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение от 08.09.2020 г., прекратил е производството по делото и го е
изпратил по подсъдност на ВАС, който е повдигнал спор за подсъдност с
определение от 01.10.2020 г. по адм.дело № 10140/2020 г. ВАС, Осмо
отделение. С определение от 21.12.2020 г. на 5-членен състав на ВАС  по
адм.дело № 10708/2020 г. делото е изпратено на АдмС – Търговище по
подсъдност.

Делото е върнато в първоинстанционния съд на 31.12.2020 г., когато е
образувано адм. дело № 285/2020 г. Делото е разпределено от председателя
на съда на същата дата ръчно и за докладчик е определен съдия Иванка
Иванова

С определение от 04.01.2021 г. съдът е насрочил о.с.з. на 19.01.2021 г.,
когато е даден ход на делото и същото е обявено за решаване.

С решение от 27.01.2021 г. съдът е уважил подадената жалба, като е
отменил обжалвания АУПДВ на Министъра на земеделието, храните и
горите.

С решение от 23.07.2021 г. по адм.дело № 2907/2021 год. ВАС, Първо
отделение, е оставил в сила първоинстанционното решение.

- адм. дело № 80/2020 г. е образувано  на  21.04.2020 г. по жалба срещу
заповед на кмета на Община - Търговище. Делото е разпределено от
председателя на съда на същата дата автоматично между четирима съдии и за
докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички съдии са участвали
в разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %. С
определение от 05.06.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. на 26.06.2020 г., когато е
даден ход на делото, приети са писмени доказателства и за събиране на нови
доказателства делото е отложено за 10.07.2020 г., когато е обявено за
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решаване. С определение от з.с.з. на 31.07.2020 г. съдът е отменил
протоколното си определение за даване на ход по същество и е оставил без
разглеждане жалбата поради недопустимост като просрочена – подадена
извън срока, като е прекратил производството по делото.

- адм. дело № 98/2020 г., образувано на 22.05.2020 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, жалба по чл. 156 и сл. от ДОПК, постъпила
директно в съда на 18.05.2020 г. Разпределението е извършено на 22.05.2020
г. между 4 съдии при 100 % натоварване на съдиите и 80 % натоварване на
председателя на съда. В о.с.з. на 18.12.2020 г. е даден ход по същество. С
определение № 31 от 26.01.2021 г. съдът е констатирал, че в о.с.з. на
25.09.2021 г. съдът е открил производство по чл. 193 от ГПК – оспорване
истинността на документ, като е пропуснал да разпредели доказателствената
тежест на основание чл. 193, ал. 3 от ГПК, отменил е дадения ход по
същество и е насрочил о.с.з. за 16.02.2021 г., когато делото е обявено за
решаване. На 16.03.2021 г. е обявено решение № 33,  с което съдът е
постановил, че не е доказано оспорването на истинността на документите в
частта им относно авторството на подписа, достоверна дата и задължителни
реквизити, отменил е издадения ревизионен акт и е осъдил НАП да заплати
направените деловодни разноски. Същия ден са изпратени съобщения до
страните, получени съответно на 17.03.2021 г. и на 24.03.2021 г.

На 07.04.2021 г. от ответника е постъпила молба по чл. 248 от ГПК за
изменение на делото в частта за разноските. С определение № 182 от
14.05.2021 г. съдът е отхвърлил искането за изменение на решението по реда
на чл. 248 от ГПК.

На 02.04.2021 г. е постъпила касационна жалба, по която е образувано
адм.д. № 6464/2021 г. по описа на ВАС, Първо отделение. С решение № 2708
от 22.03.2022 г. съдът е отменил определение № 182 от 14.05.2021 г.  и
решението на Административен съд – Търговище в частта за разноските, като
е оставил в сила решението в останалата му част.

- адм. дело № 133/2020 г. е образувано  на  15.07.2020 г. по жалба с
правно основание чл. 107, ал. 2 ЗАП. Делото е разпределено от председателя
на съда на същата дата автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определен съдия Красимира Тодорова. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %.  С
разпореждане от 17.07.2020 год. жалбата е оставена без движение с указание
за внасяне на дължима ДТ, внесена на 05.08.2020 г. С определение от
10.08.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. на 28.08.2020 г., когато е даден ход на
делото, приети са писмени доказателства и е даден ход по същество. С
определение от з.с.з. на 03.09.2020 г. съдът е отменил протоколното си
определение за даване на ход по същество и е оставил без разглеждане
жалбата поради недопустимост като подадена при липса на активна
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процесуална легитимация на обжалващото лице, като със същото
определение е прекратил производството по делото.

- адм. дело № 158/2020 г. е образувано  на  11.08.2020 г. по жалба
срещу мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“.
Делото е разпределено от председателя на съда на същата дата автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Красимира
Тодорова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 % с
изключение на председателя – 80 %.  С определение от 12.08.2020 г. съдът е
насрочил о.с.з. на 21.08.2020 год., с разпореждане от 14.08.2020 г.
пренасрочено за 01.09.2020 г. В з.с.з. на 19.08.2020 год. съдията докладчик е
отменил определението си за пренасрочване, оставил е без разглеждане
жалбата и е прекратил производството по делото поради недопустимост на
жалбата – липса на годен акт за обжалване, тъй като съдът е приел, че не е
налице както мълчалив, така и изричен отказ на административния орган.

С определение от 09.09.2020 год. по адм.дело № 10336/2020 год. на
ВАС, Пето отделение, е оставено в сила определението на АдмС – Търговище
от 19.08.2020 г.

- адм. дело № 205/2020 г. е образувано  на  11.09.2020 г. по жалба
срещу отказ за издаване на дубликат от акт за раждане. Делото е
разпределено от председателя на съда на същата дата автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 14.09.2020 г. жалбата е оставена без
движение с указание за внасяне на дължимата държавна такса, внесена на
25.09.2020 г. С определение от 28.09.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. на
06.10.2020 г., когато е даден ход на делото, приети са писмени доказателства
и същото е обявено за решаване.

С определение от з.с.з. на 08.10.2020 год. съдът е отменил
протоколното си определение за даване на ход по същество, заличил е кмета
на Община - Търговище като ответник по делото и е конституирал като такъв
началника на отдел “ГРАО“ при Община – Търговище. Насрочил е о.с.з. за
09.10.2020 г., когато е даден ход по същество. С решение от 12.10.2020 год.
съдът е отхвърлил подадената жалба. Решението не е обжалвано.

- адм. дело № 224/2020 г. е образувано  на  06.10.2020 г. по жалба
срещу решение № 9 от 21.08.2020 г. на ОбС - Търговище. Делото е
разпределено от председателя на съда на същата дата автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Иванка Иванова. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 06.10.2020 г. съдът е насрочил о.с.з.
на 03.11.2020 г., когато е даден ход на делото, приети са писмени
доказателства и същото е обявено за решаване. С определение от з.с.з. на
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09.11.2020 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход
по същество и е оставил без разглеждане жалбата поради недопустимост, тъй
като спорът е решен с влязъл в сила административен акт между същите
страни със същия предмет – чл.159 АПК, и е прекратил производството по
делото.

С определение от 18.01.2021 г. по адм. дело № 13199/2020 год. ВАС,
Второ отделение, е отменил определението от 09.11.2020 г. на АдмС –
Търговище и делото е върнато на същия съд за продължаване на
съдопроизводствените действия.

С решение от 22.03.2021 г. съдът е отменил решение № 9 от 21.08.2020
г. на ОбС – Търговище. Съдебният акт не е обжалван и  е влязъл в законна
сила на 07.04.2021 г.

- адм. дело № 57/2021 г., образувано на 12.03.2021 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, жалба с правно основание чл. 131, ал. 2, т. 3 от
ЗУТ, постъпила директно в съда на 12.03.2021 г. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 12.03.2021 г. между 4 съдии
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % натоварване на председателя на
съда. В о.с.з. на 22.06.2021 г. е даден ход по същество. С определение № 230
от 30.06.2021 г. съдът е констатирал, че жалбата е подадена от лица без
активна процесуална легитимация, отменил е дадения ход по същество,
оставил е жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.
Същия ден са изпратени съобщения до страните, получени съответно на
01.07.2021 г., 02.07.2021 г., 06.07.2021 г. и на 12.07.2021 г.

На 09.07.2021 г. е постъпила касационна частна жалба, по която е
образувано адм.д. № 9277/2021 г. по описа на ВАС, Второ отделение. С
определение № 9829 от 29.09.2021 г. съдът е оставил в сила определението на
АдмС – Търговище.

- адм. дело № 142/2021 г., образувано на 04.06.2021 г., на доклад
на съдия Красимира Тодорова, жалба срещу наложена принудителна
административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП, постъпила в съда
чрез административния орган в същия ден. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 04.06.2021 г. между 4 съдии при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % натоварване на председателя на съда. С
определение № 206 от 08.06.2021 г. съдът е конституирал страните,
разпределил е доказателствената тежест и е насрочил о.с.з. на 29.06.2021 г.
Със същото определение съдът е констатирал, че по делото липсва документ
за внесена държавна такса от жалбоподателя,  поради което на последния е
даден 7-дневен срок за внасянето й, като е предупреден, че при невнасяне на
сумата в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане. Съобщението е
получено на 10.06.2021 г. На 28.06.2021 г. е постъпила допълнителна молба с
представен платежен документ за внесена държавна такса. В о.с.з. на
29.06.2021 г. е даден ход по същество. С определение № 226 от 30.06.2021 г.
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съдът е констатирал, че нередовността на жалбата не е отстранена в
преклузивния 7-дневен срок, отменил е дадения ход по същество, оставил е
жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. Същия ден
са изпратени съобщения до страните, получени съответно на 01.07.2021 г. и
на 05.07.2021 г. Прекратителното определение не е обжалвано от страните и е
влязло в законна сила на 13.07.2021 г.

- адм. дело № 175/2021 г., образувано на 14.07.2021 г., на доклад
на съдия Иванка Иванова, жалба срещу наложена принудителна
административна мярка по чл. 186, ал. 4 от ЗДДС. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 14.07.2021 г. между 4 съдии
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % натоварване на председателя на
съда. Проведени са съдебни заседания на 24.08.2021 г. и на 14.09.2021 г., като
в последното е даден ход по същество. С определение от 20.09.2021 г. съдът е
констатирал, че след приключване на устните състезания делото е останало
неизяснено от фактическа страна и с цел изясняване на обективната истина
по делото е допуснал исканата от жалбоподателя съдебно-икономическа
експертиза. Със същото определение е отменен дадения ход по същество и е
насрочено о.с.з. на 02.11.2021 г., когато е прието заключението по
назначената експертиза и е даден ход по същество. На 08.11.2021 г. е обявено
решение № 136, с което е съдът отменил заповедта за налагане на ПАМ.
Съобщения са изпратени на страните незабавно, получени са съответно от
ищеца на 08.11.2021 г. и от ответника на 09.11.2021 г. На 22.11.2021 г. е
постъпила касационна жалба, в същия оставена без движение с указания за
внасяне на държавна такса. Съобщението е получено на 24.11.2021 г., на
29.11.2021 г. е постъпила допълнителна молба с доказателства за внасяне на
държавна такса. С разпореждане от същия ден е указано препис от
касационната жалба да се изпрати на насрещната страна, като й е даден 14-
дневен срок за подаване на отговор. Съобщението е получено на 30.11.2021
г., на 09.12.2021 г. е постъпил отговор на касационна жалба. С писмо от
13.12.2021 г. касационната жалба заедно с делото е изпратена във ВАС. С
решение от 15.06.2022 г., постановено по адм. дело № 12261/2021 г. по описа
на ВАС съдът е оставил в сила решение № 136 от 08.11.2021 г. на АдмС –
Търговище.

- адм. дело № 320/2021 г., образувано на 19.11.2021 г., на доклад
на съдия Красимира Тодорова, жалба срещу решение на директора на ТП на
НОИ - Търговище, постъпила в съда чрез административния орган на
19.11.2021 г. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 19.11.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. В о.с.з. на 07.12.2021 г. делото е обявено за решаване. В същия ден
е постъпила молба от процесуалния представител на ответника с искане за
възобновяване и спиране на производството по делото поради наличие на



60

преюдициален спор. С определение № 522 от 31.12.2021 г. е отменено
определението, с което е даден ход по същество,  а производството по делото
е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 304/2021 г.
по описа на Административен съд – Търговище.

Към момента на проверката производството по делото е висящо.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверката установи, че през 2020 г. е отменен хода по същество по
12  от обявените за решаване дела,  а през 2021  г.  –  по 6  дела.  Спрямо
разгледаните през 2020 г. 340 първоинстанционни дела делата с отменен
ход по същество в процентно изражение са 3.53 %, а спрямо свършените
311 първоинстанционни административни дела – 3.86 %. За 2021 г. тези
показатели са съответно 1.54 % и 1.91 %.

Причините за отмяна на определенията, с които е бил даден ход по
същество, най-често са констатиране на недопустимост на постъпилата
жалба като просрочена или подадена от лице без активна процесуална
легитимация; необходимостта от събиране на нови доказателства за
изясняване на делото от фактическа страна; наличие на основания за
спиране на производството поради висящ преюдициален спор; постъпила в
срока за произнасяне допълнителна молба с нови доказателства или искане
за допускане на съдебна експертиза или непредставяне на
административната преписка в цялост.

Отмяната на хода по същество е допустимо и необходимо
процесуално средство, чрез което се отстраняват пропуски във връзка със
събиране на доказателствата и обективното и всестранно изясняване на
спора, за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.
По проверените дела не се установи значително забавяне на
производството по причина единствено и само на отмяната на хода по
същество. Определенията са постановявани в предвидения процесуален срок
за произнасяне. Съдът своевременно е възобновявал производството след
отстраняване на нередовностите и е насрочвал открито съдебно заседание
в кратък срок – най-често до един месец.

Проверяващият екип счита, че предвид ниската натовареност на
съдиите в Административен съд – Търговище е необходимо докладчиците да
извършват по-задълбочена подготовка и проучване на делата преди
насрочването им в открито съдебно заседание и преди приключване на
разглеждането им, с цел да бъде намален броят на делата, при които е
отменен дадения ход по същество поради пропуски от страна на съдията-
докладчик.

9. Срочност на постановяване на съдебните актове по
първоинстанционни административни дела
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През 2020 г. в Административен съд – Търговище съдебните актове по
5 бр. първоинстанционни административни дела, всички на доклад на съдия
Албена Стефанова, са постановени след изтичане на едномесечния срок по
чл. 172, ал. 1 от АПК от АПК, при забава от 1 до 11 дни. В процентно
отношение постановените в едномесечен срок съдебни актове са 98.39 % от
общия брой актове.

През 2021 г. в Административен съд – Търговище съдебните актове по
2 бр. първоинстанционни административни дела, и двете на доклад на съдия
Албена Стефанова, са постановени след изтичане на едномесечния срок, при
забава от 3 до 17 дни. В процентно отношение постановените в едномесечен
срок съдебни актове са 99.36 % от общия брой актове.

КОНСТАТАЦИИ:

Добро впечатление прави постановяването на голяма част (98.39 %
през 2020 г. и 99.36 % през 2021 г.) от съдебните актове в срок, като
допуснатите забавяния са минимални.

Похвално е старанието на съдиите от Административен съд –
Търговище за постановяване на съдебните актове в законоустановения срок.

10. Администриране на касационни жалби

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 57/2021 г., на доклад на съдия Красимира Тодорова,
прекратителното определение е обявено на 30.06.2021 г. На 09.07.2021 г. е
постъпила касационна частна жалба. С разпореждане от 13.07.2021 г.
частната жалба е оставена без движение, дадени са указания за отстраняване
на нередовностите в 3-дневен срок – представяне на адвокатско пълномощно.
Съобщенията са получени на 15.07.2021 г., на 16.07.2021 г. е получена
допълнителна молба с изпълнени указания. С разпореждане от същия ден
препис от частната жалба е изпратен на другата страна с указания за
изразяване на становище в 3-дневен срок. Съобщението е получено на
19.07.2021 г., на 22.07.2021 г. е получено възражение срещу частната жалба.
С писмо от 04.08.2021 г. касационната частна жалба заедно с делото е
изпратена във ВАС.

- адм. дело № 96/2021 г., на доклад на съдия Иванка Иванова,
решението е обявено на 18.05.2021 г. На 07.06.2021 г. е постъпила касационна
жалба. С разпореждане от същия ден последната е оставена без движение,
дадени са указания за отстраняване на нередовностите, като се внесе
държавна такса. Съобщението е получено на 09.06.2021 г., на 16.06.2021 г. е
постъпила допълнителна молба с доказателства за внасяне на държавна такса.
С разпореждане от същия ден е указано препис от касационната жалба да се
изпрати на насрещната страна, като й е даден 14-дневен срок за подаване на
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отговор. Съобщението е получено на 25.06.2021 г., на 12.07.2021 г. е
постъпил отговор на касационна жалба. С писмо от същия ден касационната
жалба заедно с делото е изпратена във ВАС.

- адм. дело № 175/2021 г., на доклад на съдия Иванка Иванова,
решението е обявено на 08.11.2021 г. На 22.11.2021 г. е постъпила касационна
жалба. С разпореждане от същия ден последната е оставена без движение,
дадени са указания за отстраняване на нередовностите, като се внесе
държавна такса. Съобщението е получено на 24.11.2021 г., на 29.11.2021 г. е
постъпила допълнителна молба с доказателства за внасяне на държавна такса.
С разпореждане от същия ден е указано препис от касационната жалба да се
изпрати на насрещната страна, като й е даден 14-дневен срок за подаване на
отговор. Съобщението е получено на 30.11.2021 г., на 09.12.2021 г. е
постъпил отговор на касационна жалба. С писмо от 13.12.2021 г.
касационната жалба заедно с делото е изпратена във ВАС.

- адм. дело № 297/2021 г., на доклад на съдия Красимира Тодорова,
решението е обявено на 14.02.2022 г. На 25.02.2022 г. е постъпила касационна
жалба. С разпореждане от 01.03.2022 г. препис от жалбата е изпратен на
насрещната страна, като й е даден 14-дневен срок за подаване на отговор.
Съобщението е получено на 02.03.2021 г., на 10.03.2022 г. е постъпил отговор
на касационна жалба. С писмо от 15.03.2022 г. касационната жалба заедно с
делото е изпратена във ВАС.

КОНСТАТАЦИИ:

 Постъпилите касационни жалби са администрирани незабавно след
постъпването им в съда. Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване
на препис от касационната жалба на другата страна обикновено в деня на
постъпването й. Когато касационната жалба е оставяна без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следял за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВАС.

V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

1. Образуване, движение и приключване на касационните
административни дела.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са разгледани 184 бр.
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касационни административни дела, а през 2021 г. – 168 бр. От изисканите и
представени на проверяващия екип справки се установи, че в
Административен съд – Търговище няма касационни административни дела,
образувани преди 01.01.2020 г. и неприключили към 31.12.2021 г. През 2020
г. и 2021 г. в съда няма спрени касационни административни дела, както и
такива с отменен ход по същество.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- КАНД № 22/2020 г., на доклад на съдия Иванка Иванова, е
образувано на 26.02.2020 г.,  касационна жалба против решение № 13 от
23.01.2020 г., постановено по НАХД № 253/2019 г. по описа на РС – Попово.
Делото е постъпило на  26.02.2019 г., разпределението е извършено от
председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100 % участие на
всеки. С разпореждане в закрито заседание от 04.03.2020 г. съдията-
докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 31.03.2020 г., поради
извънредната епидемиологична обстановка отложено за 13.05.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. На 19.05.2020 г. е обявено решение, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 30/2020 г., на доклад на съдия Албена Стефанова, е
образувано на 12.03.2020 г.,  касационна жалба против решение № 28 от
21.02.2020 г., постановено по НАХД № 16/2020 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 12.03.2020 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 30.04.2020 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 12.05.2020 г.,
поради извънредната епидемиологична обстановка отсрочено за 23.06.2020 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 28.07.2020 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е отменено.

- КАНД № 75/2020 г., на доклад на съдия Албена Стефанова, е
образувано на 09.07.2020 г.,  касационна жалба против решение № 84 от
15.06.2020 г., постановено по НАХД № 72/2020 г. по описа на РС – Попово.
Делото е постъпило на 09.07.2020 г., разпределението е извършено от
председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100 % участие на
всеки. С разпореждане в закрито заседание от 29.07.2020 г. съдията-
докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 25.08.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. На 24.09.2020 г. е обявено решение, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 91/2020 г., на доклад на съдия Иванка Иванова, е
образувано на 05.08.2020 г.,  касационна жалба против решение № 124 от
25.06.2020 г., постановено по НАХД № 305/2020 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 05.08.2020 г., разпределението е
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извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 05.08.2020 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 25.08.2020 г.,
поради нередовно призоваване на касатора отложено за 13.10.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. На 15.10.2020 г. е обявено решение, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

-  КАНД № 92/2020  г., на доклад на съдия Красимира Тодорова, е
образувано на 06.08.2020 г.,  касационна жалба против решение № 29 от
10.06.2020 г., постановено по НАХД № 119/2019 г. по описа на РС – Исперих.
Делото е постъпило на 06.08.2020 г., разпределението е извършено от
председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100 % участие на
всеки. С разпореждане в закрито заседание от 10.08.2020 г. съдията-
докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 15.09.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. На 17.09.2020 г. е обявено решение, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 120/2020 г., на доклад на съдия Росица Цветкова, е
образувано на 01.10.2020 г.,  касационна жалба против решение № 136 от
02.09.2020 г., постановено по НАХД № 127/2020 г. по описа на РС – Попово.
Делото е постъпило на 01.10.2020 г., разпределението е извършено от
председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100 % участие на
всеки. С разпореждане в закрито заседание от 01.10.2020 г. съдията-
докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 13.10.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. На 23.10.2020 г. е обявено решение, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 159/2020 г., на доклад на съдия Красимира Тодорова, е
образувано на 31.12.2020 г.,  касационна жалба против решение № 204 от
20.11.2020 г., постановено по НАХД № 548/2020 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 31.12.2020 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 05.01.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 26.01.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 29.01.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 160/2020 г., на доклад на съдия Росица Цветкова, е
образувано на 31.12.2020 г.,  касационна жалба против решение № 203 от
20.11.2020 г., постановено по НАХД № 839/2020 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 31.12.2020 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 04.01.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 26.01.2021 г.,
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когато делото  е обявено за решаване. На 29.01.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 36/2021 г., на доклад на съдия Росица Цветкова, е
образувано на 02.03.2021 г.,  касационна жалба против решение № 48 от
04.02.2021 г., постановено по НАХД № 912/2020 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 02.03.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 04.03.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 30.03.2021 г.,
по молба на ответника отложено за 11.05.2021 г., когато делото  е обявено за
решаване. На 03.06.2021 г. е обявено решение, с което решението на
първоинстанционния съд е отменено.

- КАНД № 57/2021 г., на доклад на съдия Албена Стефанова, е
образувано на 29.03.2021 г.,  касационна жалба против решение № 81 от
02.03.2021 г., постановено по НАХД № 970/2020 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 29.03.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 30.03.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 11.05.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 11.06.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е отменено.

- КАНД № 100/2021 г., на доклад на съдия Иванка Иванова, е
образувано на 06.07.2021 г.,  касационна жалба против решение № 154 от
20.05.2021 г., постановено по НАХД № 228/2021 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 06.07.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 07.07.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 07.09.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 10.09.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 102/2021 г., на доклад на съдия Красимира Тодорова, е
образувано на 12.07.2021 г.,  касационна жалба против решение № 153 от
19.05.2021 г., постановено по НАХД № 81/2021 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 12.07.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 10.08.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 07.09.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 10.09.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.
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- КАНД № 140/2021 г., на доклад на съдия Росица Цветкова, е
образувано на 03.11.2021 г.,  касационна жалба против решение № 252 от
10.09.2021 г., постановено по НАХД № 459/2021 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 03.11.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 10.11.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 30.11.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 23.12.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 141/2021 г., на доклад на съдия Иванка Иванова, е
образувано на 03.11.2021 г.,  касационна жалба против решение № 254 от
14.09.2021 г., постановено по НАХД № 523/2021 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 03.11.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 03.11.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 30.11.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 03.12.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 146/2021 г., на доклад на съдия Албена Стефанова, е
образувано на 17.11.2021 г.,  касационна жалба против решение № 269 от
08.10.2021 г., постановено по НАХД № 485/2021 г. по описа на РС –
Търговище. Делото е постъпило на 17.11.2021 г., разпределението е
извършено от председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100
% участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 17.11.2021 г.
съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 30.11.2021 г.,
когато делото  е обявено за решаване. На 29.12.2021 г. е обявено решение, с
което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 152/2021 г., на доклад на съдия Красимира Тодорова, е
образувано на 08.12.2021 г.,  касационна жалба против решение № 226 от
09.08.2021 г., постановено по НАХД № 98/2021 г. по описа на РС – Разград.
Делото е постъпило на 08.12.2021 г., разпределението е извършено от
председателя на съда в същия ден между всички съдии при 100 % участие на
всеки. С разпореждане в закрито заседание от 13.12.2021 г. съдията-
докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 11.01.2022 г., когато
делото  е обявено за решаване. На 18.01.2022 г. е обявено решение, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

КОНСТАТАЦИИ:

Към момента на извършване на проверката всички образувани и
разгледани през 2020 г. и 2021 г. административни касационни производства
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са върнати на съответния първоинстанционен съд. Проверените дела са
описани по предоставени разпечатки от деловодната програма на съда.

Проверените касационни административни дела са образувани от
председателя на АдмС - Търговище в деня на постъпване на касационната
жалба със съответното дело от първата инстанция. Разпределени са от
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 в
съда.

С разпореждане на съдията-докладчик е приключвала 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 открито
съдебно заседание.

Проверката   на   касационните   производства   установи,   че съдът е
постановявал разпореждане за насрочване на делото в рамките на 1 до 3
дни, по изключение 6 – 7 дни от образуване на делото. Делата са насрочвани
за разглеждане в открито съдебно заседание в срок от 1 месец – 1 месец и
20 дни, а по време на съдебната ваканция – от 1 до 2 месеца.

Разглеждането на касационните производства е приключвало най-
често в едно, по-рядко в две съдебни заседания.

Решения са постановявани в едномесечен срок от заседанието, в
което е приключило разглеждането на делото, а много често и в срок от 3-4
дни до седмица.

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.

VI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ЧАСТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През 2020 г. в Административен съд – Търговище са разгледани 35 бр.
частни административни дела, всички новообразувани, тъй като не е имало
останали несвършени от предходната година. До края на годината всички са
приключени. През 2021 г. броят на частните производства е 81.

1. Образувани частни административни дела по чл. 60 и чл. 166 от
АПК през 2020 и 2021 г.

Проверката на случайно избрани дела установи:
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-  ч.адм.д. № 13/2020 г. е образувано  на  22.01.2020 г. по постъпила
на същата дата жалба чрез НАП срещу разпореждане за допускане на
предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е разпределено от
председателя на съда на 22.01.2020 г. автоматично между трима съдии и за
докладчик е определена съдия Албена Стефанова при изключване на един
съдия в отпуск. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 % с
изключение на председателя – 80 %. С определение от 22.01.2020 г. съдът е
отменил разпореждането за допускане на предварително изпълнение на
заповед за налагане на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 34/2020 г., образувано на 13.02.2020 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, жалба по чл. 60 от АПК във връзка с чл. 188 от
ЗДДС, постъпила в съда на 13.02.2020 г. в 15.05 ч. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 13.12.2020 г. автоматично
между 3 съдии, при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на
съда, приложен е пълният протокол. От разпределението е изключена съдия
Албена Стефанова,  която е в отпуск,  а производството е бързо.  С
определение № 60 от 13.02.2020 г. е отменено разпореждането, с което е
допуснато предварително изпълнение на ПАМ. Съобщения са изпратени на
страните незабавно.

-  ч.адм.д. № 169/2020 г. е образувано  на  14.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата в 15.13 ч. жалба чрез НАП срещу разпореждане за
допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 14.08.2020 г.. автоматично между
трима съдии и за докладчик е определена съдия Албена Стефанова при
изключване на един съдия в отпуск. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %. С
разпореждане от 14.08.2020 г. жалбата е оставена без движение с указание за
внасяне на дължимата държавна такса. Съобщение до жалбоподателя е
изпратено незабавно и държавната такса е внесена на 17.08.2021 г. С
определение от 17.08.2020 г. съдът е отменил разпореждането за допускане на
предварително изпълнение на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните
незабавно.

-  ч.адм.д. № 170/2020 г. е образувано  на  14.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата в 15.15 часа жалба чрез НАП срещу разпореждане
за допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 14.08.2020 г. автоматично между
трима съдии и за докладчик е определена съдия Красимира Тодорова при
изключване на един съдия в отпуск. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %. С
определение от 14.08.2020 г. съдът е отменил разпореждането за допускане на
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предварително изпълнение на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните
незабавно.

-  ч.адм.д. № 185/2020 г. е образувано  на  27.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата жалба в съда срещу разпореждане за допускане на
предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е разпределено от
председателя на съда на 27.08.2020 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определена съдия Албена Стефанова. Всички съдии са
участвали при разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%. С определение от 27.08.2020 г. съдът е отменил разпореждането за
допускане на предварително изпълнение на ПАМ. Съобщения са изпратени
на страните незабавно.

-  ч.адм.д. № 186/2020 г. е образувано  на  27.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата жалба в съда срещу разпореждане за допускане на
предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е разпределено от
председателя на съда на 27.08.2020 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определена съдия Албена Стефанова. Всички съдии са
участвали при разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%. С определение от 27.08.2020 г. съдът е отменил разпореждането за
допускане на предварително изпълнение на ПАМ. Съобщения са изпратени
на страните незабавно.

-  ч.адм.д. № 187/2020 г. е образувано  на  27.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата в 14.37 часа жалба в съда срещу разпореждане за
допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 27.08.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определена съдия Красимира Тодорова.
Всички съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 27.08.2020 г. съдът е отменил
разпореждането за допускане на предварително изпълнение на ПАМ.
Съобщения са изпратени на страните незабавно.

-  ч.адм.д. № 188/2020 г. е образувано  на  27.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата в 14.36 часа жалба в съда срещу разпореждане за
допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 27.08.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определена съдия Иванка Иванова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 27.08.2020 г. съдът е отхвърлил
жалбата като неоснователна. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

-  ч.адм.д. № 189/2020 г. е образувано  на  27.08.2020  г.  по
постъпила на същата дата в 14.39 часа жалба в съда срещу разпореждане за
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допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ. Делото е
разпределено от председателя на съда на 27.08.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определена съдия Иванка Иванова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 27.08.2020 г. съдът е отхвърлил
жалбата като неоснователна. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 3/2021 г., образувано на 07.01.2021 г., на доклад на
съдия Иванка Иванова, жалба по чл. 166  от АПК във връзка с чл. 172, ал. 6 от
ЗДвП, постъпила в съда на 06.01.2021 г. в 16.40 ч. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 19.11.2021 г. автоматично
между 4 съдии, при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на
съда, приложен е пълният протокол. С определение № 3 от 07.01.2021 г. е
отхвърлена жалбата за спиране на допуснатото предварително изпълнение по
силата на закона на заповед за прилагане на ПАМ. В същия ден са изпратени
съобщения на страните, получени са съответно на 08.01.2021 г. и на
11.01.2021 г. Съобщения са изпратени на страните незабавно. Определението
не е обжалвано и е влязло в законна сила на 19.01.2021 г.

- ч.адм.д. № 131/2021 г., образувано на 25.05.2021 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК, постъпила в съда
на 25.05.2021 г. в 11.49 ч. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 25.05.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. С определение № 195 от 25.05.2021 г. е отменена заповедта за
налагане на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 244/2021 г., образувано на 17.09.2021 г., на доклад на
съдия Албена Стефанова, молба по чл. 60 от АПК във връзка с чл. 217, ал. 2
от ЗУТ, постъпила в съда чрез административния орган на 17.09.2022 г. в 9.29
ч. Разпределението е извършено от съдия Албена Стефанова на 17.09.2021 г.
автоматично между 3 съдии, при 100 % натоварване на съдиите, приложен е
пълният протокол. От разпределението е изключена съдия Росица Цветкова.
С разпореждане от същия ден молбата е оставена без движение, на молителя
е изпратено съобщение с указания за отстраняване в 7-дневен срок на
нередовностите – да представи надлежно пълномощно и внесе дължимата
държавна такса. Съобщението е получено на 20.09.2021 г., в същия ден е
постъпила допълнителна молба с приложени доказателства за изпълнение
указанията на съда. С разпореждане от 17.09.2021 г. от административния
орган е изискано в 3-дневен срок да представи по делото официален препис
от документите, удостоверяващи датата и начина на съобщаване на
оспорената заповед, както и становище по направеното искане за спиране
изпълнението на посочената заповед. В дадения от съда срок ответникът по
молбата не е изразил становище. С определение № 339 от 21.09.2021 г. съдът
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е извършил проверка на допустимостта на молбата, като е приел, че
предварителното изпълнение на оспорената заповед  е допуснато по силата на
закона, а именно по силата на чл. 217, ал. 1 от ЗУТ. Съдът е стигнал до
извода, че в тези случаи е налице хипотезата на чл. 166, ал. 4, във връзка с ал.
2 от АПК, а не сочената в молбата хипотеза на чл. 60, ал. 1 от АПК. В дадения
случай производството по искането за спиране е подчинено на главното
производство по оспорване законосъобразността на административния акт и
съществува само, ако последното е инициирано и допустимо. Наличието на
висящ съдебен процес за проверка на законосъобразността на
административния акт, чието предварително изпълнение е допуснато по
силата на закона е абсолютна положителна процесуална предпоставка за
допустимост на искането за спиране. За разлика от процедурата по чл. 60, ал.
5 във връзка с ал. 1 от АПК, при хипотезата на чл. 166, ал. 4 във връзка с ал. 2
от АПК не може да се образува самостоятелно съдебно производство само по
искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение на
административния акт, какъвто е конкретния случай. При извършена
служебна проверка съдът е установил, че към деня на постъпване на молбата
в съда не е налице подадена жалба с оспорване срещу заповедта и не е налице
висящо съдебно производство по проверка законосъобразността на
посочената заповед. По изложените съображения с определение от 21.09.2021
г. съдът е оставил без разглеждане молбата и е прекратил производството по
делото. На страните са изпратени съобщения в същия ден, получени
съответно на 23.09.2021 г. и на 05.10.2021 г. Определението не е обжалвано и
е влязло в законна сила на 13.10.2021 г.

- ч.адм.д. № 348/2021 г., образувано на 17.12.2021 г., на доклад на
съдия Росица Цветкова, молба по чл. 60, ал. 6 и сл. от АПК, постъпила в съда
чрез административния орган на 17.12.2021 г. в 9.29 ч. Разпределението е
извършено от административния ръководител на 17.12.2021 г. автоматично
между 1 съдия, при 80 % натоварване, приложен е пълният протокол. От
разпределението са изключени съдия Красимира Тодорова, съдия Албена
Стефанова и съдия Иванка Иванова, които са в отпуск, а производството е
бързо. С определение № 502 от 17.12.2021 г. е отменено разпореждането, с
което е допуснато предварително изпълнение на ПАМ. Съобщения са
изпратени на страните незабавно.

КОНСТАТАЦИИ:

Частните производства по чл. 60, ал. 5 от АПК и чл. 166 от АПК се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането.
Разпределението се извършва между съдиите, които са на работа в
съответния ден съобразно взетото на общо събрание решение и
утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата. Делата се



72

обработват, окомплектоват и докладват незабавно на определения съдия-
докладчик.

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

Върху корицата на всички проверени дела има залепен жълт стикер за
обозначаване, че делата са бързи.

Спазвана е разпоредбата на чл. 80, ал. 6 от ПАС, като не са
образувани частни административни дела по искания за спиране на
предварителното изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по искания за
допускане на предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК.

2. Образувани частни административни дела по чл. 75 и чл. 121 от
ДОПК през 2020 и 2021 г.

Проверката на случайно избрани дела установи:

-  ч.адм.д. № 90/2020 г. е образувано  на  13.05.2020 г. в 13.30 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 13.05.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Иванка Иванова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 14.05.2020 г. съдът е продължил срока
на наложената обезпечителна мярка. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

-  ч.адм.д. № 110/2020 г. е образувано  на  16.06.2020 г. в 15.47 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 16.06.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Красимира Тодорова.
Всички съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 23.06.2020 г. съдът е продължил срока
на наложената обезпечителна мярка. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

-  ч.адм.д. № 116/2020 г. е образувано  на  24.06.2020 г. в 15.02 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 24.06.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 10.07.2020 г. съдът е продължил срока
на наложената обезпечителна мярка. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

-  ч.адм.д. № 156/2020 г. е образувано  на  10.08.2020 г. в 08.48 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
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разпределено от председателя на съда на 10.08.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Красимира Тодорова.
Всички съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 10.08.2020 г. на основание чл. 22, ал.
1, т. 6 ГПК съдията-докладчик се е отвел от разглеждане на делото. Същото е
преразпределено на 11.08.2021 г. и за докладчик е определен съдия Иванка
Иванова при изключване на самоотвелия се магистрат. С определение от
12.08.2020 г. съдът е продължил срока на наложената обезпечителна мярка.
Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

-  ч.адм.д. № 216/2020 г. е образувано  на  28.09.2020 г. в 09.18 часа
по постъпило на същата дата в съда искане за разкриване на сведения от
НАП, представляващи данъчна и осигурителна информация. Делото е
разпределено от председателя на съда на 28.09.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 28.09.2020 г. съдът е постановил
разкриване на данъчна и осигурителна информация. Съобщение е изпратено
незабавно на молителя.

-  ч.адм.д. № 256/2020 г. е образувано  на  06.11.2020 г. в 14.57 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 06.11.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Красимира Тодорова.
Всички съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 12.11.2020 г. съдът е продължил срока
на наложената обезпечителна мярка. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

-  ч.адм.д. № 267/2020 г. е образувано  на  24.11.2020 г. в 10.42 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 06.11.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 04.12.2020 г. съдът е продължил срока
на наложената обезпечителна мярка. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

-  ч.адм.д. № 282/2020 г. е образувано  на  23.12.2020 г. в 08.50 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 23.12.2020 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 29.12.2020 г. съдът е отхвърлил
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искането за продължаване срока на наложената обезпечителна мярка.
Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 9/2021 г., образувано на 13.01.2021 г., на доклад на
съдия Росица Цветкова, искане по чл. 121, ал. 4 от ДОПК, постъпило в съда
на 12.01.2021 г. в 16.59 ч. Разпределението е извършено от административния
ръководител на 13.01.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. С определение от 13.01.2021 г. съдът е продължил срока на
наложените предварителни обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено
незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 150/2021 г., образувано на 11.06.2021 г., на доклад на
съдия Росица Цветкова, искане по чл. 121, ал. 4 от ДОПК, постъпило в съда
на 11.06.2021 г. в 11.54 ч. Разпределението е извършено от съдия Албена
Стефанова на 11.06.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 %
натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният
протокол. С определение от 21.06.2021 г. съдът е продължил срока на
наложените предварителни обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено
незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 168/2021 г., образувано на 08.07.2021 г., на доклад на
съдия Иванка Иванова, искане по чл. 121, ал. 4 от ДОПК, постъпило в съда на
08.07.2021 г. в 10.32 ч. Разпределението е извършено от съдия Иванка
Иванова на 08.07.2021 г. автоматично между 4 съдии, при 100 % натоварване
на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен е пълният протокол. С
определение от 08.07.2021 г. съдът е продължил срока на наложените
предварителни обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

- ч.адм.д. № 172/2021 г., образувано на 13.07.2021 г., на доклад на
съдия Красимира Тодорова, искане по чл. 75, ал. 2 вр. ал. 1 от ДОПК,
постъпило в съда на 13.07.2021 г. в 9.21 ч. Разпределението е извършено от
административния ръководител на 13.07.2021 г. автоматично между 4 съдии,
при 100 % натоварване на съдиите и 80 % на председателя на съда, приложен
е пълният протокол. С определение от 13.07.2021 г. съдът е постановил
разкриване на индивидуализиращи данни, представляваща данъчна и
осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за разкриване на
сведенията. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

-  ч.адм.д. № 182/2021 г. е образувано  на  26.07.2021 г. в 11.48 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 26.07.2021 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Албена Стефанова. Всички
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съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 02.08.2020 г. съдът е продължил срока
на наложените обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

-  ч.адм.д. № 183/2021 г. е образувано  на  26.07.2021 г. в 11.50 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от съдия Албена Стефанова на съда на 26.07.2021 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия
Иванка Иванова. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %
с изключение на председателя – 80 %. С определение от 26.07.2020 год. съдът
е продължил срока на наложените обезпечителни мерки. Съобщение е
изпратено незабавно на молителя.

-  ч.адм.д. № 344/2021 г. е образувано  на  14.12.2021 г. в 14.20 часа
по постъпило на същата дата в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от съдия Албена Стефанова на съда на 14.12.2021 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия
Албена Стефанова. Всички съдии са участвали при разпределението при 100
% с изключение на председателя – 80 %. С определение от 23.12.2020 г. съдът
е продължил срока на наложените обезпечителни мерки. Съобщение е
изпратено незабавно на молителя.

КОНСТАТАЦИИ:

Частните административни дела по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането.
Разпределението се извършва между съдиите, които са 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 произнасяли в 24-часовия срок по
чл. 75, ал. 2 от ДОПК, с фиксирани начало и край за разкриване на
данъчната информация. При делата по чл. 121 ДОПК се установи, че е
спазван 14-дневния срок за произнасяне на съда с определение.

Върху корицата на всички проверени дела има залепен жълт стикер за
обозначаване, че делата са бързи.

3. Образувани частни административни дела по чл. 250 АПК

От изисканите и предоставени на проверяващия екип справки се
установи, че през проверявания период в Административен съд – Търговище
няма образувани дела по чл. 250 от АПК.
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VII. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕЗ 2020 И 2021 Г.
И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ МОМЕНТА НА ПРОВЕРКАТА

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 197/2021 г., образувано  на  02.08.2021 г. по постъпила на
16.07.2021 г. директно в съда жалба срещу мълчалив отказ на изпълнителния
директор на Държавен фонд “Земеделие“. С разпореждане от 16.07.2021 г. е
изискано от административния орган да представи пълната административна
преписка. Същата е представена на 02.08.2021 г. Делото е разпределено от
председателя на съда на 02.08.2021 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определен съдия Красимира Тодорова. Всички съдии са
участвали при разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80
%. С определение от 18.08.2021 г. съдът е спрял производството на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на дело №
С – 217/21 на Съда на Европейския съюз. По делото липсват данни за
извършвани справки по движението и приключването на преюдициалното
производство. С определение от 20.06.2022 г. съдът е възобновил
производството и е оставил без разглеждане жалбата, като е прекратил
производството. Съобщения са изпратени на страните незабавно и са
връчени, както следва: на жалбоподателя – на 23.06.2022 г., на ответника – на
20.06.2022 г. Определението за прекратяване не е обжалвано.

- адм. дело № 198/2021 г., образувано  на  03.08.2021 г. по постъпила на
същата дата директно в съда жалба срещу мълчалив отказ на изпълнителния
директор на Държавен фонд “Земеделие“. С разпореждане от 16.07.2021 г. е
изискано от административния орган да представи пълната административна
преписка. Същата е представена на 03.08.2021 г. Делото е разпределено от
председателя на съда на 03.08.2021 г. автоматично между четирима съдии и
за докладчик е определен съдия Иванка Иванова. Всички съдии са участвали
при разпределението при 100 % с изключение на председателя – 80 %. С
определение от 17.08.2021 год. съдът е спрял производството на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на дело №
С – 217/21 на Съда на Европейския съюз. По делото липсват данни за
извършвани справки по движението и приключването на преюдициалното
производство. С определение от 16.06.2022 год. съдът е възобновил
производството и е оставил без разглеждане жалбата, като е прекратил
производството. Съобщения са изпратени на страните незабавно и са
връчени, както следва: на жалбоподателя – на 21.06.2022 г., на ответника – на
16.06.2022 г. Определението за прекратяване не е обжалвано.

- адм. дело № 202/2021 г. е образувано  на  05.08.2021 г. по постъпила
на 16.07.2021 год. директно в съда жалба срещу мълчалив отказ на
изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“. С разпореждане от
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16.07.2021 г. е изискано от административния орган да представи пълната
административна преписка. Същата е представена на 05.08.2021 г. Делото е
разпределено от председателя на съда на 05.08.2021 г. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определен съдия Росица Цветкова. Всички
съдии са участвали при разпределението при 100 % с изключение на
председателя – 80 %. С определение от 24.08.2021 г. съдът е спрял
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязъл
в сила съдебен акт на дело № С – 217/21 на Съда на Европейския съюз. По
делото липсват данни за извършвани справки по движението и
приключването на преюдициалното производство. Със Заповед № РД-10-20
от 04.03.2022 г. на и.ф. председателя на съда е разпоредено висящите дела на
съдия Росица Цветкова да бъдат преразпределени на останалите съдии от
съдия Иванка Иванова. С протокол за избор на съдия-докладчик от 07.03.2022
г. адм.дело № 202/2021 год. е преразпределено на съдия Иванка Иванова при
участие на трима съдии в разпределението. С определение от 16.06.2022 г.
съдът е възобновил производството и е оставил без разглеждане жалбата,
като е прекратил производството. Съобщения са изпратени на страните
незабавно и са връчени, както следва: на жалбоподателя – на 22.06.2022 г., на
ответника – на 16.06.2022 г. Определението за прекратяване не е обжалвано.

- адм. дело № 222/2021 г. е образувано  на  27.08.2021 г. по постъпила
на същата дата чрез административния орган жалба срещу решение на
директора на ТП на НОИ. Делото е разпределено от председателя на съда на
27.08.2021 г. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен
съдия Албена Стефанова. Всички съдии са участвали при разпределението
при 100 % с изключение на председателя – 80 %. С разпореждане от
16.09.2021 г. на съдията- докладчик производството по делото е оставено без
движение с указание за внасяне на държавна такса, внесена на 21.09.2021 г. С
разпореждане от 16.09.2021 год. съдът е изискал от административния орган
да представи документи относно датата и начина на съобщаване на
обжалваното решение. Указанията са изпълнени на 23.09.2021 г. С
определение от 01.11.2021 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт
на адм.дело № 223/2021 год. на АдмС – Търговище. По делото е приложена
справка от деловодната система относно адм.дело № 223/2021 г., от която се
установява, че по делото е насрочено о.с.з. за 21.11.2021 г. Липсват други
справки по движението и приключването на преюдициалното дело.

Към момента на проверката производството по делото е висящо.

КОНСТАТАЦИИ:

Проверяващият екип установи, че причините за продължилите по-
дълго производства са спирането им на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК,
оставяне на жалбата без движение за отстраняване на нередовности и
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изискване административния орган да представи административната
преписка в цялост.

VІІІ.  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

1. Обща продължителност на производствата по административни
дела

От общо свършените през 2020 г. в Административен съд – Търговище
311 бр. първоинстанционни административни дела, 282 бр. са свършени в
срок до три месеца от образуването им, като 180 от тях са приключили в срок
до един месец. Общо в срок до 3 месеца е приключило разглеждането на
90.68% от общия брой свършени през годината първоинстанционни дела.
Броят на първоинстанционните дела, приключили в срок над три месеца, е 29
бр. или само 9.32 %.

От общо свършените през 2020 г. в Административен съд – Търговище
35 бр. частни административни дела всички са свършени в срок до един
месец.

От общо свършените през 2020 г. 173 бр. касационни дела, в срок до
три месеца са свършени 171 броя дела, представляващи 98.84 % от делата,
като само 2 касационни дела, или 1.16 %, са приключили със съдебен акт в
срок над три месеца.

От общо свършените през 2021 г. в Административен съд – Търговище
314 бр. първоинстанционни административни дела, 288 бр. са свършени в
срок до три месеца от образуването им, като 186 от тях са приключили в срок
до един месец. Общо в срок до 3 месеца е приключило разглеждането на
91.72 % от общия брой свършени през годината първоинстанционни дела.
Броят на първоинстанционните дела, приключили в срок над три месеца, е 26
бр. или 8.28 %.

От общо свършените през 2021 г. в Административен съд – Търговище
68 бр. частни административни дела, всички са свършени в срок до три
месеца от образуването им, като 67 от тях са приключили в срок до един
месец, а 1 – в срок до 3 месеца.

От общо свършените през 2021 г. 160 бр. касационни дела, в срок до
три месеца са свършени всички дела.

КОНСТАТАЦИИ:

По отношение продължителността на производствата се
констатира, че през 2020 г. в тримесечен срок са свършени 282
първоинстанционни административни  дела или 90.68 % от общо
свършените през годината първоинстанционни административни  дела, 100
% от частните административни дела и 171 касационни административни
дела или 98.84 % от общо свършените през годината касационни
административни  дела.
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През 2021 г. в тримесечен срок са свършени 288 първоинстанционни
административни  дела или 91.72 % от общо свършените през годината
първоинстанционни административни  дела, 98.53 % от частните
административни дела и 160 касационни административни дела или 100 %
от общо свършените през годината касационни административни  дела.

Необходимо е да се отбележи старанието на съдиите от
Административен съд – Търговище за разглеждане на делата  в тримесечен
срок и постановяване на съдебните актове в законоустановения срок.

ІХ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. ОТВОДИ. ОТСРОЧЕНИ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ.

1. Инстанционен контрол.

През 2020 г. инстанционен контрол е осъществен върху 142 съдебни
акта, като са върнати 120 съдебни акта – 82 решения и 38 определения. От
всички проверени от Върховния административен съд съдебни актове
потвърдени са 67 акта (46 решения и 21 определения), 46 (32 решения и 14
определения) бр. са отменени изцяло, а 7 (4 решения и 3 определения) бр. са
отменени/изменени частично.

Делът на потвърдените от касационната инстанция актове е 55.84 %, на
изцяло отменените – 38.33 %, а на частично отменените – 5.83 %.

За отделните съдии резултатите са, както следва:

Първи състав съдия Красимира Тодорова – от върнатите през 2020 г.
от инстанционен контрол 32съдебни акта 17 (9 решения и 8 определения) са
потвърдени, 14 (11 решения и 3 определения) са отменени изцяло и 1
(определение) е отменено/изменено частично. В процентно изражение през
2020 г. съдия Тодорова има 53.13 % потвърдени, 43.75 % отменени изцяло и
3.12 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Втори състав съдия Росица Цветкова - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 22 съдебни акта 17 (13 решения и 4 определения) са
потвърдени, 3 (2 решения и 1 определение) са отменени изцяло и 2 (1
решение и 1 определение) е отменено/изменено частично. В процентно
изражение през 2020 г. съдия Цветкова има 77.27 % потвърдени, 13.64 %
отменени изцяло и 9.09 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Четвърти състав съдия Албена Стефанова – от върнатите през 2020 г.
от инстанционен контрол 34 съдебни акта 19 (16 решения и 3 определения) са
потвърдени, 12 (6 решения и 6 определения) са отменени изцяло и 3 (2
решения и 1 определение) са отменени/изменени частично. В процентно
изражение през 2020 г. съдия Стефанова има 55.88 % потвърдени, 35.30 %
отменени изцяло и 8.82 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Пети състав съдия Иванка Иванова –  от върнатите през 2020  г.  от
инстанционен контрол 32 съдебни акта 14 (8 решения и 6 определения) са
потвърдени, 17 (13 решения и 4 определения) са отменени изцяло и 1
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(решение) е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2020
г. съдия Иванова има 43.75 % потвърдени, 53.12 % отменени изцяло и 3.13 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

През 2021 г. инстанционен контрол е осъществен върху 130 съдебни
акта, като са върнати 95 съдебни акта – 62 решения и 33 определения. От
всички проверени от Върховния административен съд съдебни актове
потвърдени са 71 акта (48 решения и 23 определения), 20 (10 решения и 10
определения) бр. са отменени изцяло, а 4 (решения) бр. са отменени/изменени
частично.

Делът на потвърдените от касационната инстанция актове е 74.74 %, на
изцяло отменените – 21.05 %, а на частично отменените – 4.21 %.

За отделните съдии резултатите са, както следва:

Първи състав съдия Красимира Тодорова – от върнатите през 2021 г.
от инстанционен контрол 21 съдебни акта 13 (8 решения и 5 определения) са
потвърдени, 6 (3 решения и 3 определения) са отменени изцяло и 2 (решения)
са отменени/изменени частично. В процентно изражение през 2021 г. съдия
Тодорова има 61.91 % потвърдени, 28.57 % отменени изцяло и 9.52 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Втори състав съдия Росица Цветкова – от върнатите през 2021 г. от
инстанционен контрол 23 съдебни акта 18 (11 решения и 7 определения) са
потвърдени и 5 (3 решения и 2 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2021 г. съдия Цветкова има 78.26 % потвърдени и
21.74 % отменени изцяло съдебни акта.

Четвърти състав съдия Албена Стефанова – от върнатите през 2021 г.
от инстанционен контрол 21 съдебни акта 18 (15 решения и 3 определения) са
потвърдени и 3 (1 решение и 2 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2021 г. съдия Стефанова има 85.71 % потвърдени
и 14.29 % отменени изцяло съдебни акта.

Пети състав съдия Иванка Иванова –  от върнатите през 2021  г.  от
инстанционен контрол 30 съдебни акта 22 (14 решения и 8 определения) са
потвърдени, 6 (3 решения и 3 определения) са отменени изцяло и 2 (решения)
са отменени/изменени частично. В процентно изражение през 2021 г. съдия
Иванова има 73.33 % потвърдени, 20 % отменени изцяло и 6.67 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

КОНСТАТАЦИИ:

От представените справки в отчетните доклади за 2020 г. и 2021 г. на
Административен съд – Търговище е видно, че броят на обжалваните
съдебни актове не е значителен, което е доказателство за тяхното
качество. Анализът на резултатите от обжалването на съдебните актове
показва, че процентът на потвърдените решения и определения от ВАС
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значително превишава броя на отменените и изменени актове.
Съпоставката между потвърдените и отменените и изменени съдебни
решения през двете проверявани години е доказателство за добро качество
на постановяваните от съдиите съдебни актове.  То е резултат от
точното прилагане на материалния и процесуалния закон. Показателите за
качеството на съдебните актове през 2021 г. са значително по-добри от
предходната 2020 г., което разкрива положителна тенденция.

2. Отводи.

Извършената проверка по водения в Административен съд - Търговище
регистър на отводите и самоотводите  установи, че през 2020 г. в съда са
регистрирани 10 отвода, а през 2021 г. – 20 отвода.

През 2020 г. съдиите са се отстранили от разглеждане на 9
административни дела, като 8 от отводите са на съдия Красимира Тодорова и
по 1 – на съдия Албена Стефанова и съдия Росица Цветкова. По едно дело –
КАНД № 70/2020 г., са се отвели двама съдии. Всички постановени
определения, в з.с.з. или о.с.з., са мотивирани и обосновани. Девет от
отводите са на основание чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, а един - на
основание чл.  22,  ал.  2,  вр.  чл.  22,  ал.  1,  т.  5  от ГПК,  като са посочени
конкретните обстоятелства, които могат да възбудят съмнения в
безпристрастността на съдията.

През 2021 г. съдиите са се отстранили от разглеждане на 16
административни дела, като 12 от отводите са на съдия Красимира Тодорова,
1 – на съдия Иванка Иванова, 5 – на съдия Албена Стефанова, и 2 – на съдия
Росица Цветкова. По едно дело – АХД № 301/2021 г., са се отвели всички
съдии от АдмС – Търговище. С определение от 10.11.2021 г. на основание чл.
133, ал. 6 от АПК, председателят на съда е прекратил производството по
делото и го е изпратил на ВАС за определяне на друг равен по степен
административен съд, който да го разгледа. По друго дело – КАНД №
144/2021 г., са се отвели двама съдии. Всички постановени определения, в
з.с.з. или о.с.з., са мотивирани и обосновани. Шестнайсет от отводите са на
основание чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, а четири - на основание
чл. 22, ал. 2, вр. чл. 22, ал. 1, т. 5 от ГПК, като са посочени конкретните
обстоятелства, които могат да възбудят съмнения в безпристрастността на
съдията.

КОНСТАТАЦИИ:

Извършената  проверка не  констатира  необосновани и  безпринципни
отводи в Административен съд – Търговище през проверявания период.
Всички отводи и самоотводи са подробно и точно мотивирани, с посочване
на конкретните обстоятелства, съставляващи абсолютни основания за
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отвод или пораждащи съмнения в безпристрастността на съдията-
докладчик и съдебния състав.

3. Отсрочени съдебни заседания.

Според изисканите и представени на екипа от съда справки през 2020 г.
са отсрочени 32 съдебни заседания по първоинстанционни административни
дела. Най-много от тях – 10, са били на доклад на съдия Красимира Тодорова,
на доклад на съдия Иванка Иванова – също 10, на съдия Росица Цветкова – 7,
и на съдия Албена Стефанова – 5. Сред най-често срещаните причини са били
уважени молби за отлагане, подадени от страна в съдебното производство
поради невъзможност за участие в съдебното заседание или от назначеното
по делото вещо лице, както и прекратяване на производството по делото. В
друг случай причина за отлагането е било нередовното призоваване на
жалбоподателя. При всички дела пренасрочването е извършвано от съда със
своевременни разпореждания, които незабавно са били изпращани на
страните в производството.

През 2021 г. са отсрочени 41 съдебни заседания по  първоинстанционни
административни дела. Най-много от тях – 15, са били на доклад на съдия
Албена Стефанова, на доклад на съдия Росица Цветкова – 11, на съдия
Иванка Иванова – 10, и на съдия Красимира Тодорова – 5. Отново сред най-
често срещаните причини са били уважени молби за отлагане, подадени от
страна в съдебното производство поради невъзможност за участие в
съдебното заседание или от назначеното по делото вещо лице, прекратяване
на производството по делото, както и служебен ангажимент на съдебния
състав или нередовно призоваване на страна. При всички дела
пренасрочването е извършвано от съда със своевременни разпореждания,
които незабавно са били изпращани на страните в производството.

Всички заседания са отсрочени своевременно и за кратък срок.

КОНСТАТАЦИИ:

В   Административен   съд  –  Търговище   през   проверявания   период
няма безпричинно отсрочени 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. Новата дата е определяна или
по-рано от първоначално определената или до 1 месец след нея, в случаите
на съдебна ваканция – до 2 месеца.

Х.  ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ И
ДЕЙНОСТТА ПО ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД – ТЪРГОВИЩЕ
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Общото организационно и административно ръководство на
Административен съд – Търговище 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 съдебен
администратор. В съда няма щат за заместник на административния
ръководител – заместник-председател.

През 2020 г. и 2021 г. председател на Административен съд –
Търговище е съдия Росица Цветкова, избрана на длъжността с решение по
протокол № 16/18.04.2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет.

Длъжността е предсрочно овакантена след преназначаването на
предишния председател Росица Цветкова на длъжност „съдия“ в
Административен съд - София-град, считано от 15.03.2022 г., с решение по
протокол № 8/01.03.2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

С решение по протокол № 9/08.03.2022 г. на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет (ВСС) Красимира Тодорова Цветкова – съдия в
Административния съд в Търговище, е определена за изпълняващ функциите
„административен ръководител – председател“ на Административен съд –
Търговище, считано от 15.03.2022 г. до встъпване в длъжност на нов
административен ръководител.

През проверявания период щатната численост на съда включва
четирима съдии. Такъв е и броят на действително работилите съдии. В
Административен съд – Търговище няма обособени отделения. Съдиите
заседават в еднолични състави и в тройни първоинстанционни или
касационни състави. В съда действат два постоянни касационни състава, като
участието на двама от съдиите и в двата състава предполага недопускането на
противоречива съдебна практика по касационни дела.

При отсъствие на председателя или на член на състава, при отвод или
самоотвод, както и при невъзможност съответният съдия да участва в
разглеждане на делото, промяната в състава, разглеждащ делата, се извършва
със заповед на председателя на съда за всеки един конкретен случай, за което
се уведомяват съответните съдии и служба “Съдебно деловодство” и служба
“Съдебни секретари”.

Заместването в случай на отсъствие на съдия-докладчик се извършва
съгласно Правилата за заместване в случай на отсъствие на съдия-докладчик
в Административен съд – Търговище.

През проверявания период щатната численост на съда включва
четирима съдии. Такъв е и броят на действително работилите магистрати.

Всички съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС” и последна атестация
„много добра“. Те са с дългогодишен юридически и съдийски стаж, работят
като административни съдии от създаването на административните
съдилища.

В Административен съд – Търговище няма командировани съдии.
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Работата на специализираната администрация е организирана добре,
при непрекъснат контрол по изпълнение на служебните задължения,
унифициране на работните процеси, с цел взаимодействие и
взаимозаменяемост на служителите.

Административен съд - Търговище остава един от малкото съдилища в
страната с нерешен сериозен сграден проблем. Съдът се помещава в
Съдебната палата в града, заедно с Районен съд – Търговище, Окръжен съд –
Търговище, Районна и Окръжна прокуратура. На съда е предоставена за
ползване част от Съдебната палата, като през 2018 г. е предоставено и
помещение на партерния етаж на сградата, където е преместено
деловодството на съда, а през 2019 г. и две помещения – частна държавна
собственост, намиращи се в съседна сграда наблизо. Съдебни заседания се
провеждат само в дните вторник и сряда поради обстоятелството, че се
използва зала на Окръжен съд – Търговище (липсва самостоятелна зала за
административния съд).

Съдът е технически обезпечен за нормално 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 постоянен контрол
на разходите, финансовият ресурс се използва целесъобразно.

През проверявания период функционирa интернет-страница на съда –
https://targovishte-adms.justice.bg/, съдържаща информация за насрочените
дела, движението на обществено значими дела, за съдебните актове,
публикувани незабавно след отразяването им в срочната книга на съда в
тяхната цялост при спазване на ЗЗЛД и ЗЗКИ. Сайтът на съда предоставя
възможност и за достъп до електронни съдебни дела,като са приети и
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове и протоколи на
интернет-страницата на съда. Осигурена е възможност за търсене на делата
по номер, дата на съдебен акт или ключова дума. Публикуват се в цялост при
спазване ЗЗЛД и ЗЗКИ и протоколите от откритите заседания на съда.
Поддръжката на интернет-страницата се осъществява от съдебния
администратор.

Съставените от проведените открити заседания протоколи съдържат
необходимите и изискуеми реквизити, изготвени са грамотно и са подробни.
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.

В Административен съд - Търговище 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. Информацията е пълна във всички
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графи, но бе констатирано, че книгите не са проверявани редовно от
предишния председател на съда съгласно изискванията на ПАС. Всички
отразени проверки са извършени на 07.07.2022 г., непосредствено преди
започването на извършената комплексна планова проверка, от настоящия и.ф.
председател на съда.

При разпределението на административните дела, съобразно
посоченото в констативната част на акта, не са установени пропуски, които
да създават съмнение за неговото пълно и точно прилагане. Това, както и
равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените
вътрешни правила, показва че принципът по чл. 9 от ЗСВ се прилага
последователно.

За проверявания период натовареността на съдиите в АдмС –
Търговище е равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната
фактическа и правна сложност.

Председателят на Административен съд – Търговище е с 80 %
натовареност при разпределение на постъпващите дела, а съдиите – със 100
% натовареност.

Разпределението на делата се извършва в съответствие с приетите от
общото събрание на съдиите при Административен съд – Търговище групи за
разпределение на делата. Ежедневното разпределение на постъпилите
оспорвания се извършва всеки ден или най-късно на следващия ден от
председателя на съда или определен от него съдия, като всеки съдия може да
присъства на процедурата по определяне на съдия-докладчик. Бързите
производства при възможност се разпределят непосредствено след
постъпването им. От случайния избор се изключва съдия поради временна
неработоспособност над 30 работни дни, отпуск за отглеждане на дете и в
предвидените от закона случаи. Разпределението на бързите производства се
извършва между съдиите, които не са в отпуск или служебна ангажираност.
При наличие на отвод на съдия по дадено разпределено дело, бройката
разпределени дела по съответния предмет на същия се намалява в програмата
за случайно разпределение на делата. Всеки от протоколите от извършеното
разпределение се съхранява на хартиен носител. В края на всеки работен ден
се изважда протокол от извършените през деня разпределения на дела, като
същия се подписва от съдията, разпределил делата, и се съхранява на хартиен
носител от съдебния администратор.

През съдебната ваканция, за периода от 15 юли до 1 септември, бързите
производства по делата, по които съдиите са задължени със закон да се
произнесат в срок, по-малък от един месец, се разглеждат измежду
присъстващите магистрати.

Със заповед № РД-10-49/10.09.2018 г. е създадена организация на
работата за разглеждане на делата през съдебната ваканция и на дежурство.
За периода на съдебната ваканция в съда се насрочват и разглеждат в закрити,
съответно в открити съдебни заседания, производствата по чл. 60 и чл. 250 от
АПК; чл. 75 и чл. 121 от ДОПК; чл. 72 от ЗМВР; чл. 16, ал. 6 от ЗМ, както и
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всички останали производства, в които съдът следва да се произнесе
незабавно. Образуваните на посочените правни основания съдебни дела се
разпределят между съдиите, които не са в платен годишен отпуск, болничен,
командировка или други непредвидени обстоятелства. През периода на
съдебната ваканция се насрочват и разглеждат и други дела, за което в закон
е предвидено произнасянето в срок, по-кратък от един месец, като те се
разпределят между всички присъстващи съдии в периода на
законоустановения срок за разглеждане и решаване на делото. Делата се
образуват и разпределят от административния ръководител на съда  или от
определения да го замества съдия. Делата се разпределят чрез електронната
система за случаен избор на докладчик. Постъпилите жалби и искови молби,
в които се съдържа искане за спиране на изпълнението (допускане на
предварително изпълнение), се разпределят между съдиите, които не
отсъстват. В деня на постъпването им съдията се произнася по особеното
искане, независимо дали е внесена държавна такса по делото. Съгласно
заповедта, при отсъствие на магистрат поради отпуск или командировка,
докладът на съответния състав се възлага на заместник, който се определя
при спазване на последователност на избора.

В съда са утвърдени и действат Вътрешни правила за изпращане на
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 137,
ал. 2 от АПК и чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК; Вътрешни правила за достъп до
обществена информация, Вътрешни правила за работа с квалифицирана
информация; Вътрешни правила за организацията на публикуването на
съдебните актове, протоколите от открити съдебни заседания и служебна
обществена информация на интернет-страницата на съда; Вътрешни правила
за защита на личните данни в Административен съд – Търговище, вписан в
„Регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“;
Вътрешни правила за реда на предоставяне на достъп до електронни съдебни
дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет;
Вътрешни правила за реда на обработка и отразяване на изготвените съдебни
актове в деловодната програма САС „Съдебно деловодство“ и Времеви
стандарти за срочно разглеждане и приключване на делата.

При проверката се установи, че правилата и заповедите,
регламентиращи дейността по образуване и разпределение на делата,
съответстват 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 ниска. Няма
съществени разлики в броя на разпределените новопостъпили дела на
съдиите от АдмС – Търговище и може да се приеме, че са равномерно
натоварени. Организацията на работата е оптимална, стриктно са спазвани
законоустановените процесуални срокове и е поддържан висок процент на
свършените в срок дела.



87

Указанията на председателите на състави са изпълнявани стриктно и
срочно. Съобщенията и призовките са изпращани на страните в деня на
разпореждането на съда, или най-късно на следващия ден, което е
допринасяло за бързото движение на делата и е предотвратявало отлагането
им поради несвоевременно призоваване. В електронната деловодна система
са отразени всички съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз
достъп на гражданите до информация по делата. Стриктно е прилаган
принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно
разпределение на делата.

Проверката установи, че делата в Административен съд – Търговище се
образуват съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 5 от ПАС. Жалбите по
реда на АПК и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на
административните актове от административен съд, се образуват като
административни дела. Като частни административни дела се образуват
исканията и жалбите по реда на АПК и други закони, по които съдът се
произнася с определение или разпореждане. Обжалваните актове на
районните съдилища от Търговищки съдебен район по дела от
административно-наказателен характер се образуват като касационни
административен характер дела. При постъпили искания за издаване на
изпълнителни листове не се образуват нови частни дела. Начинът на
образуване на делата в Административен съд – Търговище не повлиява върху
натовареността на съдиите и не изкривява статистическите данни на съда.

Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по чл.157,
ал. 1 от АПК. Въпреки наличието на само два заседателни дни в седмицата и
ползването на съдебна зала на Окръжен съд - Търговище, заседания по делата
са насрочвани в кратки срокове – до един месец. Причините за  отлагането на
делата са свързани с изготвянето на заключения от страна на вещите лица,
нередовно призоваване, конституиране на страни, обикновено по дела по ЗУТ
и ЗКИР. Преобладават случаите за  отлагане на делото поради неизготвена и
непредставена в срок експертиза или поради действието на Закона за
извънредното положение срещу разпространението на COVID-19.

От  изготвената  за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Търговище няма първоинстанционни
административни дела, образувани през първото полугодие на 2020 г., респ.
2021 г., и ненасрочени към 31.12.2020 г., респ. 31.12.2021 г.

Проверените първоинстанционни административни дела, образувани
по реда на чл. 145 и сл. от АПК (обжалване на ИАА) и и по реда на чл. 203 и
сл. от АПК се образуват и разпределят в деня на постъпване на книжата в
съда или най-късно на следващия ден. Разпределението се извършва
автоматично, с участие на всички съдии при натовареност 100 % за всеки
съдия и 80 % натовареност за административния ръководител. Делата се
комплектоват и докладват своевременно на съдията-докладчик. По всички
проверени дела съдиите са извършвали необходимата проверка по редовност
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и допустимост на жалбата в кратки срокове – от 1 ден до 7 дни. За
отстраняване на нередовностите са давани ясни, точни и пълни указания.

По някои дела –  адм.д.  № 120/2020  г.  и адм.д.  № 32/2021  г.,  бе
констатирано, че с разпореждане на съда исковата молба е оставяна без
движение и със същото разпореждане е извършвана размяната на книжа, като
на ответника е посочван срока за отговор. Проверяващият екип не споделя
изложения аргумент, че това е правено с цел процесуална икономия.

По постъпващите по делото книжа съдиите са се произнасяли
незабавно на същия ден или най-късно на следващия.

След приемането на жалбата за редовна и допустима, съдиите с
разпореждане или определение в закрито заседание на същия или най-късно
на следващия ден са конституирали страните и са давали указания на
ответната страна за представяне на писмен отговор и за посочване на
доказателства. За отстраняване на нередовностите са давани ясни, точни и
пълни указания. В същите кратки срокове съдиите с определение са
конституирали страните в производството, окомплектовали се
административните преписки, разпределяли са доказателствената тежест и са
насрочвали делата в първо о.с.з. Съдиите са указвали на страните срок за
доказателствените искания и са предупреждавали за санкциите при
несвоевременност на исканията. Съдът е давал указания на ответната страна
за представяне на писмен отговор и за посочване на доказателства в 14-
дневен срок по реда на чл. 163, ал. 2 от АПК.

По някои дела обаче – адм.д. № 12/2020 г.; адм.д. № 100/2020 г.; адм.д.
№ 150/2020 г. и адм.д. № 49/2021 г., проверяващият екип установи наличие
на противоречива съдебна практика, тъй като съдиите са извършвали
размяната на книжа по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК, като са давали указания
за подаване на писмен отговор в едномесечен срок.

По всички искови производства Окръжна прокуратура – Търговище е
конституирана като контролираща страна.

Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик съобразно
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК - най-често в 1-месечен срок от
постъпване на жалбата в съда, респективно след представяне на
административната преписка в цялост и/или депозиране на молба с
изпълнени указания, съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК.
Като изключение по време на съдебната ваканция първо съдебно заседание е
насрочвано в срок до 2 месеца. При отлагане на делата следващо съдебно
заседание е насрочвано най-често след 1 месец, а при предстояща съдебна
ваканция – до 2 месеца.

Проверката констатира, че повечето производства са приключили в 2-3
съдебни заседания и в срок до 3 месеца. Причини за продължилите по-дълго
производства са: оставяне на жалбата без движение за отстраняване на
нередовности; изискване на административната преписка в цялост;
пренасрочване на съдебни заседания поради действието на Закона за
извънредното положение срещу разпространението на COVID-19. В по-редки



89

случаи съдебни заседания са отлагани поради несвоевременно изготвено от
вещото лице заключение по допусната съдебна експертиза, по молба на
процесуален представител на страна или поради нередовна процедура по
призоваване на страна. 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.

Делата са обявявани за решаване след събиране на писмени и устни
доказателства и приемане на заключенията по назначените експертизи.
Съдиите винаги са определяли срок за изготвяне и представяне на
заключението от вещото лице, като са предупреждавали за санкциите при
неспазване на срока.

Решенията по проверените дела са обявявани в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, в съответствие с
разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от 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.

Съдиите са се произнасяли бързо по постъпилите искания за издаване
на изпълнителен лист с подробен, мотивиран съдебен акт, в който е
пресъздавано съдържанието на изпълнителния лист. За издаването на
изпълнителния лист е извършено надлежно отбелязване върху съдебния акт.

По проверените спрени и спирани административни дела
проверяващият екип не установи да са извършвани ежемесечни или
периодични справки по движението на преюдициалните производства, тъй
като в кориците на проверените дела липсваха обективирани данни за
извършвани справки. Въпреки това, в кратки срокове след влизане в сила на
постановения по преюдициалното дело съдебен акт, производствата по
спрените дела са възобновявани. Проверката констатира, че едно от спрените
дела е приключено със съдебен акт по същество, без производството да е
било възобновено.

Проверката установи, че през 2020 г. е отменен хода по същество по 12
от обявените за решаване дела, а през 2021 г. – по 6 дела. Спрямо
разгледаните през 2020 г. 340 първоинстанционни дела делата с отменен ход
по същество в процентно изражение са 3.53 %, а спрямо свършените 311
първоинстанционни административни дела – 3.86 %. За 2021 г. тези
показатели са съответно 1.54 % и 1.91 %.

Причините за отмяна на определенията, с които е бил даден ход по
същество, най-често са констатиране на недопустимост на постъпилата жалба
като просрочена или подадена от лице без активна процесуална легитимация;
необходимостта от събиране на нови доказателства за изясняване на делото
от фактическа страна; наличие на основания за спиране на производството
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поради висящ преюдициален спор; постъпила в срока за произнасяне
допълнителна молба с нови доказателства или искане за допускане на
съдебна експертиза или непредставяне на административната преписка в
цялост.

Отмяната на хода по същество е допустимо и необходимо процесуално
средство, чрез което се отстраняват пропуски във връзка със събиране на
доказателствата и обективното и всестранно изясняване на спора, за
отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. По
проверените дела не се установи значително забавяне на производството по
причина единствено и само на отмяната на хода по същество. Определенията
са постановявани в предвидения процесуален срок за произнасяне. Съдът
своевременно е възобновявал производството след отстраняване на
нередовностите и е насрочвал открито съдебно заседание в кратък срок – най-
често до един месец.

Проверяващият екип счита, че предвид ниската натовареност на
съдиите в Административен съд – Търговище е необходимо докладчиците да
извършват по-задълбочена подготовка и проучване на делата преди
насрочването им в открито съдебно заседание и преди приключване на
разглеждането им, с цел да бъде намален броят на делата, при които е
отменен дадения ход по същество поради пропуски от страна на съдията-
докладчик. Броят на делата с отменен ход по същество, макар и не толкова
значителен,  създава впечатление за подценена предварителна подготовка по
делата и незадълбочено проучване на книжата преди съдебно заседание, като
този недостатък в работата следва да бъде преодолян.

През 2020 г. в Административен съд – Търговище съдебните актове по
5 бр. първоинстанционни административни дела, всички на доклад на съдия
Албена Стефанова, са постановени след изтичане на едномесечния срок по
чл. 172, ал. 1 от АПК от АПК, при забава от 1 до 11 дни. В процентно
отношение постановените в едномесечен срок съдебни актове са 98.39 % от
общия брой актове.

През 2021 г. в Административен съд – Търговище съдебните актове по
2 бр. първоинстанционни административни дела, и двете на доклад на съдия
Албена Стефанова, са постановени след изтичане на едномесечния срок, при
забава от 3 до 17 дни. В процентно отношение постановените в едномесечен
срок съдебни актове са 99.36 % от общия брой актове.

Всички съдебни решения по касационните административни дела,
разгледани в периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 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.

Постъпилите касационни жалби по делата са администрирани
незабавно след постъпването им в съда. Съдът се е произнасял с
разпореждане за връчване на препис от касационната жалба на другата страна
обикновено в деня на постъпването й. Когато касационната жалба е оставяна
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без движение, на подателя е изпращано съобщение с точни указания както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следял за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВАС.

Проверените касационни административни дела са образувани от
председателя на АдмС - Търговище в деня на постъпване на касационната
жалба със съответното дело от първата инстанция. Разпределени са от
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 в съда. С
разпореждане на съдията-докладчик е приключвала 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 открито съдебно заседание.
Проверката   на   касационните   производства   установи,   че съдът е
постановявал разпореждане за насрочване на делото в рамките на 1 до 3 дни,
по изключение 6 – 7 дни от образуване на делото. Делата са насрочвани за
разглеждане в открито съдебно заседание в срок от 1 месец – 1 месец и 20
дни, а по време на съдебната ваканция – от 1 до 2 месеца. Разглеждането на
касационните производства е приключвало най-често в едно, по-рядко в две
съдебни заседания. Решения са постановявани в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, а много често и
в срок от 3-4 дни до седмица.

Създадена е 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.

Проверените частни  административни  дела обичайно са незабавни и
бързи.

Частните производства по чл. 60, ал. 5 от АПК и чл. 166 от АПК се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането. Разпределението
се извършва между съдиите, които са 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 с мотивирано определение незабавно още в същия
ден. Върху корицата на всички проверени дела има залепен жълт стикер за
обозначаване, че делата са бързи. Спазвана е разпоредбата на чл. 80, ал. 6 от
ПАС, като не са образувани частни административни дела по искания за
спиране на предварителното изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по
искания за допускане на предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК.
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Частните административни дела по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането. Разпределението
се извършва между съдиите, които са 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 произнасяли в 24-часовия срок по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, с
фиксирани начало и край за разкриване на данъчната информация. При
делата по чл. 121 ДОПК се установи, че е спазван 14-дневния срок за
произнасяне на съда с определение.

Проверката на неприключилите производства, образувани през 2020 г.
и 2021 г., установи че причините за продължилите по-дълго производства са
спирането им на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, оставянето на жалбата
без движение за отстраняване на нередовности или изискване
административния орган да представи административната преписка в цялост.

По отношение продължителността на производствата се констатира,
че през 2020 г. в тримесечен срок са свършени 282 първоинстанционни
административни  дела или 90.68 % от общо свършените през годината
първоинстанционни административни  дела, 100 % от частните
административни дела и 171 касационни административни дела или 98.84 %
от общо свършените през годината касационни административни  дела. През
2021 г. в тримесечен срок са свършени 288 първоинстанционни
административни  дела или 91.72 % от общо свършените през годината
първоинстанционни административни  дела, 98.53 % от частните
административни дела и 160 касационни административни дела или 100 % от
общо свършените през годината касационни административни  дела.

Необходимо е да се отбележи старанието на съдиите от
Административен съд – Търговище за разглеждане на делата  в тримесечен
срок и постановяване на съдебните актове в законоустановения срок.

От представените справки в отчетните доклади за 2020 г. и 2021 г. на
Административен съд – Търговище е видно, че броят на обжалваните съдебни
актове не е значителен, което е доказателство за тяхното качество. Анализът
на резултатите от обжалването на съдебните актове показва, че процентът на
потвърдените решения и определения от ВАС значително превишава броя на
отменените и изменени актове. Съпоставката между потвърдените и
отменените и изменени съдебни решения през двете проверявани години е
доказателство за добро качество на постановяваните от съдиите съдебни
актове. То е резултат от точното прилагане на материалния и процесуалния
закон. Показателите за качеството на съдебните актове през 2021 г. са
значително по-добри от предходната 2020 г., което разкрива положителна
тенденция.

Извършената  проверка не  констатира  необосновани и
безпринципни отводи в Административен съд – Търговище през
проверявания период. Всички отводи и самоотводи са подробно и точно
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мотивирани, с посочване на конкретните обстоятелства, съставляващи
абсолютни основания за отвод или пораждащи съмнения в
безпристрастността на съдията-докладчик и съдебния състав.

В   Административен   съд  –  Търговище   през   проверявания
период  няма безпричинно отсрочени съдебни заседания по административни
дела. Отсрочването или пренасрочването на съдебното заседание е
извършвано своевременно, страните са уведомявани и следващото заседание
е редовно провеждано.

В Административен съд – Търговище няма загубени дела, както и
такива, унищожени преди изтичане на срока за съхранение.

Проверката установи противоречива съдебна практика при исковите
производства от различните съдебни състави. При размяната на книжа по
делата с предмет чл. 203 от АПК някои съдебни състави са прилагали
разпоредбата на чл. 163, ал. 2 от АПК, като са указвали на ответника да
представи писмен отговор в 14-дневен срок. Други съдебни състави са
прилагали чл. 131, ал. 1 от ГПК и са указвали подаването на писмен отговор
да става в едномесечен срок.

Проверката  по  движението  и  приключването  в установените срокове
на първоинстанционните и касационните административни дела установи, че
съдиите от АдмС – Търговище полагат системни усилия за ритмично
разглеждане на делата с цел приключването им в кратък срок, като голяма
част от тях приключват в тримесечен срок.

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. И.ф. административен ръководител на Административен съд –
Търговище съдия Красимира Тодорова да упражни правомощията
си по чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, като свика общо събрание на
съдиите от АдмС - Търговище, на което:
1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената

комплексна планова проверка в Административен съд – Търговище,
възложена със заповед № ПП-22-40/04.07.2022 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет;

2. С акта да бъде запозната и съдия Росица Цветкова –
административен ръководител на АдмС – Търговище през проверявания
период;



3. la ce o6csgu ueo6xoAuMocrra or r43BbprxBaHe Ha
ragu6ovena npeABapureJlHa IroAroroBKa rro Aenara c r{en orpaHr4qaBaHe Ha
Cnyqal4Te' B KOI{TO Ce nOCTaHOBqBa OIIpeAeneHI4e 3a OTMtHa Ha AaAeHI4.g Xon nO
cbrllecrBo B pe3ynrar Ha HecBoeBpeMeHHo r,r3BbprrreHa KoHcrarar\krfl or cbAa 3a
HeAorlycrI4Mocr Ha xan6ure, KaKro u [opaAn HecBoeBpeMeHHo c.s6pauu
AOKa3aTenCTBa;

4- [a ce yeAHaKBX rIpaKTI,IKara B crAa orHocHo rrpvnox{r,rMr.r.rr
npoqecy€ueH peA IIpH rrocrbrrBaHe Ha r{cKoBll uol6u ro qn. 203 or AIIK u
I43BbprUBaHaTa pa3MrHa Ha KHVXCa MeX{Ay CTpaHr4Te;

5. [a ce ua6elexar MepKLI 3a r{3BbprrrBaHe Ha nepuoAr4r{Hn
cnpaBKI'I IIo cnpeHLITe Aena u or6er-f,3BaHe Ha u3Bbp[uBaHr.rre crrpaBKr,r B Kopr4rlr4Te
Ha Aenura;

6- [a ce rrpeycraHoBl{ iloporrHara npaKTLrKa Ha pbKorrurcHrz
pa3rlope)KAaHr4fl u orlpeAeneHrlr Ha cr4e6uure cbcraBlr, rroJraraHz Bbpxy
rrocT6rrBarrlr4Te rro AenaTa KHLDKa;

Cporc 3a H3rrbJrHeHr{e Ha rrpe[opbKnre:

Ha ocnosaHvre vl. 58, an 2 or 3axoHa 3a cbre6sara
AByMeCeqeH cpoK, cqr,rTaHo oT rronr{aBaHe Ha HacTorrrlr{r aKT,
npelopbKr4re.

BJIaCT OnpeAenrM
3€t I43TIbJIHCHHE HA

Ha ocHonaHne .rJr. 58, wt.3 or 3arosa 3a cb.qe6sara BJracr Hacro{rur4.f,T aKT

Aa ce I{3rIparI{ Ha npeAce.qarenr ua A.4vrrHLrcrparLrBeH cbA - Trpronzrle, rofiro s
eAHOCeAMI4qeH CpOK OT rIOnlqaBaHeTO My Aa 3arro3Hae c Hero [poBepflBaHr4Te
c'b4r4Lr vr Aa yBeAoMu He3a6anuo DraBHLrs krHcleKTop Ha I4Hcnerropara rlrr,r BCC
3a I{3IIbJIHeHI'IeTO Ha 3aAbJIx(eHLIeTO CII, KaTO I43npaTLI V cIII4CbK C AaTA LI IIOAIIU0
Ha BCeKr{ OT npoBeprBaHr{Te cbAuu.

B eAHoceAMI4rIeH cpoK or LI3TLrqaHe Ha cpoKa 3a Lr3rrbJrHeHue Ha
npelopbKara, Ha ocHoBaHze rrJr. 58, an. 2, r;rn Bp. c ast. 4 or 3CB, [peAceAareJrrr
na AguraHLIcrparI4BeH cbA - Ttpronuu{e Aa yBeAoMrl rJraBHrr.rr r.rHcrreKTop Ha
ltlncuexropara rrrr,r BCC.

Cle4 I,I3TtIrraHe Ha cpoKa rro qr. 58, an. 3, uzp. BTopo or 3CB - npu rrr4rrca
Ha rlocTbrrr4lrr4 Bb3paxeHvrfl, a IIpu trocTbnLrru TaKHBa - cneA rrpor,r3HactHeTo Ha
TJIaBHI{I LIHcIreKTop Ha I4BCC rro rqx, Korrr{e or aKTa, BeAHo c Bb3pa)KeHtrflTa 14

pelrreHl4f,Ta rlo rtx Ha uraBHrrr r{HcleKTop (npz [ocrbrrr{nr.r Bb3paxennx) Ha
eJreKTpoHeH Hocr4Ten Ia ce u3tlparsr Ha npeAceAarenfl Ha Brpxgn+1ur
aAMzHr,rcrparr4BeH cbA yr Ha rrpeAceAarencrBarrlr{{ CtAuficrara Kon
Bucruzs cr.ue6eH cbBer.

IIC

I4HCTIEKTOP:


