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

програма за 2022 г. за провеждане на комплексни планови проверки от ИВСС на 

съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към Окръжните 

прокуратури, приета с решение на заседание на ИВСС и заповед № ПП-22-

23/25.05.2022 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши комплексна планова проверка в Административен съд - 

Шумен. 

 

Проверката се извърши за времето от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. от 

инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Николай Илиев. 

 

Цел на проверката: Извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Административен съд – 

Шумен, както и на организацията по образуването, движението и 

приключването на първоинстанционните административни, касационните и 

частните административни дела в законоустановените срокове; анализ на 

приключилите дела и констатиране на противоречива практика. 

 

Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционните 

административни дела, касационните административни дела и частните 

административни дела, разгледани от съдебните състави на Административен 

съд – Шумен, водените в съда книги и регистри, издадените и действащи през 

проверявания период вътрешни правила относно образуване и разпределение на 

делата, публикуване на съдебните актове, опазване на личните данни, 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 Методика за 

провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 

Методът за извършване: чрез непосредствено проучване на деловодните 

книги, анализ на документацията и справки от електронната деловодна система, 

годишните доклади на съда за 2020 г. и 2021 г.,  произволно избрани дела, 

разговори със съдебни служители и магистрати. 
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Административен съд - Шумен е един от 28-те административни 

съдилища, създадени по силата на параграф 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, обнародван в ДВ бр. 30 

от 11.04.2006 г., със седалище и съдебен район, съвпадащи със седалището и 

съдебния район на съответния окръжен съд. 

Съгласно утвърденото от ВСС щатно разписание на административните 

съдилища в страната, за АС – Шумен са предвидени 7 щатни съдийски бройки, 

от които 6 – за административни съдии и 1 – за младши съдия. След проведен 

национален конкурс, с решение по протокол № 49 от 28.11.2006 г. на Висшия 

съдебен съвет в Административен съд - Шумен са назначени съдиите: Кремена 

Борисова-Станчова, Росица Цветкова, Снежина Чолакова и Христинка 

Димитрова, а с решение по протокол № 51от 29.11.2006 г. на ВСС са назначени 

съдиите Татяна Димитрова и Маргарита Стергиовска. С решение на ВСС по 

протокол № 54 от 20.12.2006 г. за административен ръководител – председател 

на АС – Шумен е назначена съдия Кремена Борисова-Станчева. С решение на 

ВСС по протокол № 23 от 04.07.2007 г. съдия Росица Цветкова е преназначена 

за заместник на административния ръководител-заместник председател на АС – 

Шумен. 

Понастоящем съдийският състав на Административен съд – Шумен се 

състои от шестима магистрати, вкл. един командирован на мястото на съдия 

Татяна Димитрова,  в това число председател и заместник-председател. 

Административен съд – Шумен осъществява правораздавателната си 

дейност със седалище и съдебен район, съвпадащи със седалището и съдебния 

район на Окръжен съд – Шумен, а именно – територията на област Шумен, 

обхващаща 10 общини – Шумен, Венец, Хитрино, Каолиново, Нови пазар, 

Каспичан, Никола Козлево, Велики Преслав, Смядово и Върбица. В 

териториалните рамки на съдебния район функционират три районни съдилища: 

РС – Шумен, РС – Нови пазар и РС – Велики Преслав. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ШУМЕН  

 

1. Административно ръководство и разпределение на 

административните функции, вътрешна структура и организация на 

дейността. 

Общото организационно и административно ръководство на 

Административен съд - Шумен се осъществява от административния 

ръководител – председателя на съда, съобразно правомощията по чл. 93, ал. 1 

ЗСВ. При изпълнението на своите функции той е подпомаган от  заместник 
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административния ръководител – заместник председателя на съда и от 

съдебния администратор. 

Настоящият административен ръководител на АС – Шумен, съдия 

Росица Цветкова е избрана и назначена на длъжността „Административен 

ръководител – Председател“ на Административен съд – Шумен, считано от 

18.04.2017 г., с решение по протокол  № 14 от 04.04.2017 г., т.2, на 

Съдийската колегия на Висш съдебен съвет. С решение по протокол № 16 от 

12.04.2022 г. на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, съдия Росица 

Цветкова е определена за изпълняващ функциите „Административен 

ръководител – Председател“. е встъпил в длъжност на 25.09.2017 г., в 

изпълнение на решение по протокол № 36 от 20.09.2017 г на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет. 

Заместник административен ръководител – заместник председател 

е съдия Кремена Борисова, встъпила в длъжност на 13.05.2020 г., назначена 

с решение по протокол № 15 от 12.05.2020 г., т.5.2, на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет. Конкретното разпределение на функциите на 

заместник председателя е регламентирано, съгласно издадени заповеди №№ 

105/18.05.2020 г. и 106/18.05.2020 г. на административния ръководител АС– 

Шумен. 

Съдебен администратор на Административен съд – Шумен е госпожа 

Елица Лазарова.  

Предвид щатната численост на съдиите, в Административен съд – 

Шумен не са сформирани специализирани по материя отделения, тъй като 

това би довело до неравномерна натовареност. Всички съдии участват в 

разпределението и разглеждането на всички видове дела, според обособените 

с решение на Общото събрание на съдиите групи за разпределение на делата. 

В съда има обособени шест еднолични съдебни състави и два постоянни 

касационни състава. Тричленните съдебни състави разглеждат касационни 

дела и първоинстанционни административни дела по оспорване на общи 

административни актове и подзаконови нормативни актове на общинските 

съвети.  

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. правораздават шестима съдии, 

формиращи шест еднолични първоинстанционни състави, както следва: 

съдия Росица Карова Цветкова 

съдия Кремена Григорова Борисова 

съдия Снежина Петкова Чолакова-Маринова 

съдия Христинка Данчева Димитрова 

съдия Маргарита Йорданова Стергиовска 

съдия Бистра Радкова Бойн 
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Определени постоянни касационни състави, след взето решение на 

Общото събрание на съдиите от АС – Шумен: 

Постоянен касационен състав: Председател: Росица Цветкова 

                                  Членове: 1.Снежина Чолакова-Маринова 

                                                  2.Бистра Бойн 

Постоянен касационен състав: Председател: Кремена Борисова 

                                  Членове: 1.Христинка Димитрова 

                                                             2.Маргарита Стергиовска 

 В случай на законови основания, водещи до невъзможност член на 

постоянния касационен състав да участва в разглеждане на дело, 

административният ръководител със заповед определя негов заместник, като 

съблюдава и равномерната натовареност между всички съдии. 

Съдебната администрация е организирана в служби, звена и 

самостоятелни длъжности, съгласно утвърдената от административния 

ръководител организационна структура, съответстваща на изискванията на 

Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и 

правилата за прилагането му и Правилника за администрацията в 

съдилищата. Утвърдената организационна структура е съобразена с това и 

позволява ефективно, законосъобразно и оптимално, и при 

взаимозаменяемост осъществяване на функциите от съдебните служители. 

Регламентирането на правата и отговорностите, разпределението на 

задълженията на служителите от специализираната администрация, се 

осъществява чрез вътрешни правила, заповеди на административния 

ръководител и разпореждания на съдебния администратор, които 

своевременно се довеждат до знанието на служителите и/или се отразяват в 

длъжностните им характеристики.  

Съдебната администрация се ръководи от съдебен администратор.     

Общата администрация е с обща численост от 6 служители, вкл. една 

ръководна длъжност – „главен счетоводител“ и се състои от следните звена: 

- „Финансова дейност и снабдяване“;  

- „Управление и поддържане на съдебни сгради“; 

- „Човешки ресурси“ ;  

- „Информационно обслужване и технологии“. 

         Специализираната администрация е организирана в отделни служби 

и самостоятелни длъжности. 

         От м. януари 2011 г. в съда е назначен съдебен помощник, който 

подпомага работата на магистратите. Дейността му се изразява в проучване 

на съдебната практика по дадена материя и казус, изготвяне на проекти на 

съдебни актове по частни дела, изготвяне на проекти на определения и 

разпореждания, свързани с движението на административните и 
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административнонаказателни дела. Със заповеди на административния 

ръководител му се възлагат и допълнителни задачи. 

Служителите в служба „Съдебно деловодство“ са разделени с оглед на 

вида на делата и са обособени в административно и в наказателно 

деловодство. В административното деловодство работят 3 съдебни 

деловодители, като всеки един от тях обработва делата на 2 съдии. В 

наказателното деловодство работят 2 съдебни деловодители, като на всеки 

един от тях работи с един постоянен касационен състав. Работата е така 

организирана, че в случай на отсъствие съдебните деловодители взаимно се 

заместват без това да се отразява на работата.  

Във връзка с  въведената и утвърдена в съда добра практика за 

изготвяне на месечни отчети за движението на делата и дейността на всеки 

магистрат, съдебните деловодители в началото на всеки месец в табличен вид 

обобщават данните от предходния месец за насрочените, отложените, 

спрените, свършените и забавени дела, както и за неизготвените в срок 

съдебни актове. Месечните отчети се докладват на председателя на съда и се 

обсъждат на общото събрание на съдиите. Ежемесечно съответният съдебен 

деловодител докладва на съдиите – докладчици и спрените дела. 

Служителите в служба „Съдебни секретари“ са четирима и не са 

профилирани. Всеки от тях влиза в съдебни заседания, съобразно изготвен 

месечен график, с цел постигане на равномерна натовареност и 

взаимозаменяемост.  

 Служба "Регистратура" – един съдебен служител на длъжност „съдебен 

деловодител - регистратура“ изпълнява дейностите по приемане и 

регистриране на входящата кореспонденция, както и експедиране на 

изходящата кореспонденция на съда. 

Служба „Архив“ – един съдебен служител, на който освен 

произтичащите от длъжността задължения за архивиране и съхраняване на 

всички свършени дела, е възложено и извършване проверка на публикуваните 

съдебни актове и протоколи от открити съдебни заседания на интернет 

страницата на съда, съобразно изискванията на ЗЗЛД. Замества в изпълнение 

на служебните му задължения съдебния деловодител – регистратура, когато 

отсъства. 

Служба „Призовкари“ – 2 щ.бр. - призовкарите от Административен съд 

Шумен са с определени райони за връчване на призовки и съдебни книжа, 

изготвени от Върховен административен съд, Административен съд Шумен и 

административните съдилища в страната. Същите не са включени в общото 

райониране и разделяне на територията на град Шумен от другите съдилища 

от града. 
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За организацията и управлението на съдебната специализирана 

администрация са издадени и утвърдени от административния ръководител: 

Вътрешни правила за приемане и регистриране на входяща кореспонденция, 

изпращане на призовки и съобщения по електронен път; Вътрешни правила за 

достъп до обществена информация; Вътрешни правила за учрежденския 

архив; Правила за документооборот; Стратегически план на съда за 

периодите 2016 г. – 2020 г. и 2021 г. – 2025 г.;  Оперативен план за 2020 г. и 

за 2021 г. 

През проверявания период със заповед № РД-11-204 от 11.11.2020 г. на 

председателя на Административен съд Шумен са актуализирани Вътрешните 

правила за деловодна дейност и документооборота на специализираната 

администрация.  

Конкретните задължения на всеки съдебен служител са детайлно 

разписани в утвърдените от председателя длъжностни характеристики, както 

и с възложени с изрична заповед допълнителни задачи.  

 Със заповед № РД 11-03/14.01.2020 г. са актуализирани и утвърдени 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Административен 

съд Шумен. Разпределението на делата се извършва на принципа на 

случайния подбор, електронно, съобразно поредността на постъпването им. 

 С решения на общото събрание на съдиите в АС – Шумен са приети 

Вътрешни правила за определяне натовареността на председателя, заместник 

председателя и съдиите. Организацията на дейността на Общото събрание на 

съдиите също е регулирана с Вътрешни правила. 

 През проверявания период със Заповед № РД-11-107/17.06.2021 г. на 

административен ръководител на съда са актуализирани Вътрешните правила 

за организацията на публикуването на съдебни актове и протоколи на 

интернет страницата на съда и ЦУБИПСА. 

 С оглед предприемане на организационни мерки за приключване на 

делата в разумен срок със заповед № РД-08-11/15.01.2018 г. на председателя 

на АС – Шумен е възложено на съдебния администратор, в края на всяко 

шестмесечие на текущата календарна година, да изготвя и докладва на 

председателя на съда справка за образуваните и неприключили дела. Със 

заповед на председателя на съда, във връзка с решения на Висш съдебен 

съвет и Анализи на констатираните от Инспектората към Висш съдебен съвет 

нарушения, е възложено на съдебния администратор, в края на всяко 

шестмесечие, да изготвя доклад до председателя на съда за извършена 

проверка, относно отлагането на делата, поради нередовно призоваване, с 

оглед намаляване продължителността и срока за приключване на делата.  

 Със заповед № РД-08-192/21.12.2009 г. на административния 

ръководител е регулирана дейността по прилагане на Наредба № 
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24/18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на 

съдебната власт до Национална база данни „Население“. Утвърден е редът за 

извършване на справки и са определени служители, които да извършват 

съответните справки в системата в диалогов режим. Със заповед № РД-08-

134/28.06.2018 г. на председателя на съда е възложено на съдебен служител 

да извършва справки през интернет и получава необходимата информация, 

чрез предоставения достъп до електронните услуги на Национална агенция за 

приходите, съобразно сключено споразумение между ВСС и НАП.  

С оглед обявеното извънредно положение в страната и епидемичната 

обстановка през 2020 г., със заповеди на председателя е регламентирана 

дейността на съда, включително достъпа до сградата, реда за провеждане на 

открити съдебни заседания и режима на работа на службите с граждани. 

Всяка текуща година през месец януари е извършвана инвентаризация 

на наличността на делата в съдебното деловодство, съгласно чл. 93, ал. 1 ПАС 

на основание издавани заповеди от председателя на съда. Извършвана е 

инвентаризация на образуваните през периода дела, на висящите към 

началото на периода дела, както и на образуваните през предходните периоди 

/внесени в архив, изпратени по подсъдност, върнати на първоинстанционните 

съдилища и др./, като се съпоставени описните книги и информацията от 

деловодната програма. 

През 2020 г. чл. 329, ал. 1 ЗСВ не се прилага съобразно § 14 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение. През периода са 

разглеждани дела, различни по материя и вид.  

За постигане на оптимална организация на съдебната дейност в 

периода на съдебната ваканция през 2021 г., във връзка с чл. 329, ал. 3 ЗСВ, 

е издадена заповед № РД-11-142/12.07.2021 г. на председателя на съда, с 

която е утвърден график на дежурствата, съгласуван и приет на проведени 

общи събрания на съдиите и на съдебните служители.  

         През съдебната ваканция в Административен съд Шумен, бързите 

производства и делата, по които съдиите са задължени със закон да се 

произнесат в срок по-малък от един месец се разглеждат от дежурен съдия, 

съгласно одобрения от общото събрание на съдиите график на дежурствата.  

Преди началото на съдебната ваканция съдиите и съдебните служители 

съгласуват график и уточнят периода на ползване на платен годишен отпуск, 

с оглед изготвяне на график на дежурствата. Провеждат се общи събрания на 

съдиите и съдебните служители, на които се уточняват конкретните дати на 

дежурство. Съдиите от излизат в отпуск след утвърждаване на предварително 

съгласувания график и след изготвяне на съдебните актове, предадени в 

служба „Деловодство”. По време на цялата съдебна ваканция в канцеларията 

е осигурен необходимия брой служители, с оглед бързото и качествено 



9 

 

обслужване на граждани и организации. Председателят на Административен 

съд Шумен издава заповед за утвърждаване на график на дежурствата за 

периода на съдебната ваканция, който включва: дежурен съдия, дежурен 

съдебен деловодител и дежурен секретар.  

 

2. Щатна осигуреност, заети щатове, причини за незаемане на 

свободните щатни бройки, мерки на административния ръководител, 

командировани съдии. 

Към 01.01.2020 г. числеността на магистратите в АС – Шумен е 6/шест/ 

щатни бройки, от които председател и 5/пет/ съдии. Със заповед № 2699 от 

02.11.2018 г. на председателя на Върховен административен съд в АС – 

Шумен е командирован съдия от Районен съд /РС/ - Шумен.  

По предложение на административен ръководител на АС –  Шумен и с 

решение по т. 5.1. от протокол № 15 от проведеното на 12.05.2020 г. 

заседание на СК на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 ЗСВ 1/една/ щатна 

длъжност „съдия“ е трансформирана в 1/една/ щатна длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник председател“. На 13.05.2020 г. 

съдия Кремена Борисова е встъпила в длъжност „заместник административен 

ръководител – заместник председател“ на АС – Шумен. 

Към 31.12.2021 г. щатната численост на магистратите в съда е 6 щатни 

бройки, от които 1 щатна бройка  "административен ръководител – 

председател", 1 щатна бройка  "заместник на административния ръководител 

– заместник председател" и 4 щатни бройки "съдии". През проверявания 

период са заети 3 от 4-те съдийски щатни бройки, като на свободната щатна 

бройка със заповед № 2699 от 02.11.2018 г. на председателя на ВАС, считано 

от 04.11.2018 г., е командирована съдия Бистра Бойн от РС – Шумен. 

През 2020 г. след инициирани през 2019 г. предложения от 

председателя на съда до ВСС - Комисия по предложенията и атестирането и 

на основание чл. 196, т. 3 ЗСВ е проведено периодично атестиране на съдиите 

от АС – Шумен  Христинка Димитрова и Маргарита Стергиовска. С решение 

по протокол № 32, т.22.2. от проведеното на 29.09.2020 г. дистанционно 

заседание на СК на ВСС е приета  комплексна оценка от атестирането „много 

добра“ на съдия Христинка Данчева Димитрова. С решение по протокол № 

14, т.15.2. от проведеното на 28.04.2020 г. дистанционно заседание на СК на 

ВСС е приета  комплексна оценка от атестирането „много добра“ на съдия 

Маргарита Йорданова Стергиовска.  

Всички магистрати, работещи в Административен съд – Шумен, в това 

число и командирования съдия, са достигнали най-високия ранг на заеманата 

от тях длъжност.  
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 Структурата на съдебната администрация е съобразена с Правилника за 

администрацията в съдилищата и с Правилата за прилагане на класификатора 

на длъжностите в администрацията на съдилищата. 

Общата щатна численост на съдебните служители в АС – Шумен е 21 

бройки. Към 01.01.2020 г. и към 31.12.2021 г. са заети всички длъжности, 

както следва: 

 Ръководни длъжности: "съдебен администратор" – 1 щ.бр.; "главен 

счетоводител" – 1 щ.бр. 

 Специализирана съдебна администрация: "съдебен помощник" – 1 

щ.бр.; "съдебен секретар" – 4 щ.бр.; "съдебен деловодител" – 5 щ.бр.; 

"съдебен деловодител-регистратура" – 1 щ.бр.; "съдебен архивар" – 1 щ.бр.; 

"призовкар" – 2 щ.бр. 

 Обща администрация: "системен администратор" – 1 щ. бр.; "работник 

поддръжка на сграда" – 1 щ.бр.; "куриер-чистач" – 2 щ. бр.; "управител сграда 

и шофьор" – 1 щ. бр.  

 Съдебните служители се атестират ежегодно, съгласно Правилника за 

администрацията в съдилищата и се повишават в ранг при доказана добра 

професионална квалификация.  

 Съотношението между съдии и съдебни служители в АС – Шумен 

понастоящем е 1:3.5, което е около средната стойност за административните 

съдилища в страната, съгласно официалната статистика на Висш съдебен 

съвет за 2020 г. и 2021 г. 

           Видно от годишните доклади за дейността на АС – Шумен през 2020 г. 

и през 2021 г. щатът на съдиите и съдебните служители е оптимален и не са 

наложителни промени.  

             

            3. Материална база и техническа обезпеченост. 

          От месец февруари 2016 г. АС – Шумен осъществява дейността си в 

собствена сграда, която е модерна, удобна и функционална, и към настоящия 

момент отговаря изцяло на  нуждите на съда. Сградата  е на два етажа и в нея 

са обособени самостоятелни съдийски кабинети, удобни помещения за 

съдебните служители, две съдебни зали с озвучителна техника и електронни 

табла пред всяка зала, заседателни зали, деловодство, архив, информационен 

център, стая за прокурор, обучителен център, стая за адвокат, стая за жената, 

както и отделно помещение за класифицирана информация. В сградата 

функционира съвременна система за видеонаблюдение и сигнализация, 

контрол на достъп и пожароизвестяване. Осигурен е достъп до сградата и на 

хора с увреждания, като за целта се използва специална платформа. 

Съдебните зали са оборудвани със системи за звукозапис на съдебните 
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заседания. В сградата са поставени указателни табели и информационни 

табла. 

 Предоставената сграда е в съответствие със статута и авторитета на 

институцията и обезпечава в материално-технически аспект 

функционирането на административния съд, бързината и качеството на 

осъществяваната правораздавателна дейност. 

Пропускателният режим в съдебната сграда се осъществява от 

служители на Областно звено „Охрана“ - Шумен, чрез персонална проверка, 

метал – детекторна рамка и и ръчен метал – детектор. 

 Административен съд Шумен е снабден с необходимата техника и 

софтуерни продукти в кабинетите, деловодството и съдебните зали. 

Служителите са оборудвани с компютърни конфигурации, на които е 

добавена оперативна памет с оглед подобряване на бързината на действията 

им. Обновен е хардуера, тъй като при работата на уеб базирана система, 

браузърите консумират значително повече памет в сравнение с другите 

софтуерни приложения, които се използват. Всички потребители притежават 

работни места с компютърни конфигурации и лазерни принтери с двустранен 

печат. Работи се с високоскоростни скенери, с които се сканират всички 

постъпващи документи по делата в съда и се прилагат към електронната 

папка на съответното дело в деловодната система. За подобряване на 

бързината на работа, с оглед постъпване на голям обем документи и тяхната 

обработка в електронен вариант през 2020 година са закупени скенер и 

мултифункционално устройство. Предвид въведено извънредно положение и 

епидемичната обстановка в страната е предвидена и възможност за 

провеждане на онлайн заседания. В двете съдебни зали се използва 

звукозапис, което улеснява работата на съдебните секретари и допринася за 

създаване на достоверен запис на съдебното заседание.  

Административен съд – Шумен се стреми да поддържа нивото на 

съвременните изисквания за информационни технологии и програмно 

осигуряване. Тяхното ефективно използване допринася за качественото 

обслужване на гражданите и улеснява работата на съдиите и съдебните 

служители. Инсталирана е и система за вътрешна комуникация/локална 

мрежа/, в която се поместват всички вътрешни правила и документи, 

свързани с дейността и организацията на работа в съда, при осигурен достъп 

на всички магистрати и служители. 

 

            4. Информационно обслужване и информационни технологии. 

          За подпомагане работата на съда, се ползват следните програмни 

продукти:  
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 -САС „Съдебно деловодство“ на "Информационно обслужване" АД. 

Специален модул в цитираната система осъществява свързаност на АС – 

Шумен с Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, разработен по 

проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен 

портал на съдебната власт“.  

 От месец декември 2016 г. АС – Шумен е включен в Единната 

деловодно-информационна система (ЕДИС) за внедряване във всички 

административни съдилища в Република България и Върховния 

административен съд, чието окончателно въвеждане предстои. Създаването 

на единна деловодна информационна система, обхващаща всички 

административни съдилища и Върховния административен съд на Р 

България, е безспорно  улеснение за страните и процесуалните им 

представители при справките по делата, ще улесни магистратите за ползване 

на съдебната практика на ВАС и на останалите съдилища, както и ще 

способства за въвеждане на електронното правосъдие в страната. 

 -Правно-информационна система “АПИС“. 

 -Програмен продукт на ВСС за централизирано електронно 

разпределение на делата.  

 -Програмен продукт на ВСС за изчисляване натовареността на съдиите.  

 -Софтуерен продукт за незрящи хора, като има обучен деловодител, 

който подпомага хората при ползване на продукта. 

 -Централизирана счетоводна програма „Конто“.  

 -Програма „Омега“ за заплати и граждански договори.  

          -Microsoft Office 2010.  

Във връзка с изпълнение на проект на Висшия съдебен съвет по 

Оперативна програма "Добро управление" с наименование „Доразвитие и 

централизиране на порталите в системата на правосъдието за достъп на 

граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, АС – Шумен от 

01.11.2019 г. е с нова Интернет страница. Към настоящия момент интернет 

страницата на съда покрива всички стандарти за активна и ефективна 

комуникация с потребителите. Интернет страницата на съда ежедневно се 

обновява, като гражданите могат да получат актуална информация за 

дейността на съда, а страните - да правят справки за движението на делата си, 

графика за насрочване на открити съдебни заседания по тях, както и 

протоколите от тяхното провеждане. Идентичната визия на всички сайтове, 

които се интегрират в портала помага за по-лесното намиране на търсената от 

потребителите услуга или информация. 

АС – Шумен прилага Правилата за достъп до електронни съдебни дела 

през ЕПЕП, което е улеснение за страните и техните процесуални 
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представители. Ежедневно на сайта на съда, както и в ЦУБИПСА се 

публикуват постановените актове на съда, съответно със заличени лични 

данни съгласно законовите изисквания. 

По отношение на програмното осигуряване – преобладаващо се 

използва Windows 10 като системен софтуер за работните станции. АС – 

Шумен използва и антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus, 

предоставен от Висшия съдебен съвет.  

В АС – Шумен са въведени и прилагат писмени правила за управление 

на информацията и информационните технология, с оглед нерегламентиран 

достъп и недопускане на изтичане на лични данни и информация.  

Търсеното от страна на ръководството непрекъснато усъвършенстване и 

обновяване на наличния хардуер и софтуер в съда е особено необходимо с 

оглед факта, че това е една от най-динамично и бързо развиващите се сфери 

на съвременния обществен живот и предвид въвеждането на електронното 

правосъдието. В АС – Шумен са предприети мерки, извършва се подготовка 

за въвеждане на електронното правосъдие – всички дела са сканирани и 

качени в електронни папки. Процесът е обезпечен с качествена техника. 

 

            5. Вътрешни правила за случайното разпределение на делата, 

вътрешни правила, заповеди и разпореждания на административния 

ръководител по организацията и дейността на съда. Поощрения и 

наложени наказания.  

          През проверявания период в АС – Шумен действат Вътрешни правила 

за разпределение на делата, утвърдени и актуализирани с издадени заповеди  

№ РД-08-155/27.11.2019 г. и № РД-11-03/14.01.2020 г. на административния 

ръководител. В действащите Вътрешни правила за случайно разпределение 

на делата в АС – Шумен подробно са описани начините  и реда на 

разпределение, посочени са делата, които се разглеждат от дежурен съдия. 

Със заповеди на административния ръководител през 2020 г. и 2021 г. са 

изготвени  и утвърдени седмични графици на дежурствата на магистратите. 

Вътрешните правила за разпределение са съобразени със законовите 

изисквания, Единната методика по приложение на принципа за случайното 

разпределение на делата, приета с Решение на ВСС по протокол № 

57/04.12.2004 г., с последното им изменение с решение на СК на ВСС по 

протокол № 9/13.03.2018 г., както и с взети решения на общото събрание на 

съдиите от АС – Шумен. 

         Във връзка с разпределението на делата административният 

ръководител на съда е издал редица заповеди, касаещи утвърждаване на 

графици за разглеждане на бързите производства и дежурства на съдиите за 

отделни периоди, за определяне на съдия за постановяване на актовете по чл. 
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28, ал. 2 ЗДОИ за определени периоди, за определяне на председател или 

член на касационен състав по заместване, за организиране на дейността по 

образуване, разпределяне и разглеждане на делата в периода на въведеното 

извънредно положение и решения по протокол № 9/15.03.2020 г., по протокол 

№ 11 от 31.03.2020 г. на СК към ВСС и решение от 26.03.2020 г., за 

разпределяне на постъпващите оспорвания от определения за периода 

дежурен съдия, поради отсъствие на разпределящите, за изключване на съдия 

от разпределението на делата, поради продължителен отпуск по болест, за 

определяне на дежурен съдия, във връзка с отсъствие по болест, за допълване 

на делата, разглеждани от дежурен съдия, с оглед актуализираните Правила и 

мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, за отсрочване на 

дела, поради отсъствие на съдията – докладчик. 
          В АС – Шумен се прилагат разработени План за недопускане 

забавянето на съдопроизводството и администрирането на делата в разумни 

срокове, както и Времеви стандарти за срочно разглеждане и приключване на 

делата. 

           През 2020 г. и 2021 г. административният ръководител на АС – Шумен 

е издал заповеди и разпореждания  по отношение организацията на 

административната дейност на съда и дейността на съдиите и съдебните 

служители в АС – Шумен. Със заповеди са утвърдени оперативните  и 

стратегическите планове за дейността на съда през 2020 г. и 2021 г., 

плановете за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите през 

двете години, за утвърждаване на актуализирани Вътрешни правила за 

контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма и 

определяне на задължено лице по чл. 4, т. 23 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари, за утвърждаване на актуализирани правила и процедури 

от Системата за финансово управление и контрол – Част ІІІ Контролни 

дейности, Част ІV Информация и комуникация, Система за управление и 

контрол на документирането, архивирането и съхраняване на информация, за 

утвърждаване на актуализирани Вътрешни правила за организацията и 

публикуването на съдебни актове и протоколи на интернет страницата съда  

от Системата за финансово управление и контрол – Част ІV Информация и 

комуникация, Система за управление на контролната среда, за утвърждаване 

на актуализирани правила от Системата за финансово управление и контрол – 

Част І Система за управление на контролната среда, Управленска философия 

и стил на работа,  за утвърждаване на актуализирана Стратегия за управление 

на риска 2021 г. – 2024 г. на Административен съд Шумен, както и 

периодични заповеди за реда, начина и периодичността на извършване на 

оценка на риска, във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд. 
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          С изрича заповед е регламентирана организацията на работата, във 

връзка с Единната деловодно – информационна система /ЕДИС/. 

          Издадени са заповеди за определяне и назначаване на комисии: за 

преглед на депозитите за вещи лица и свидетели, във връзка с Правила за 

определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, 

използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на 

съдебната власт; за извършване на инвентаризация на активите и пасивите на 

Административен съд Шумен; за преглед и подбор на внесените в архив дела 

и други книжа, с оглед изготвяне на акт за унищожаване на материали и опис 

на документите и книжата, които следва да бъдат съхранени; за извършване 

на инвентаризация на делата; за преглед на кутия за предложения през 

периода на съдебната ваканция; за унищожаване на неценни документи с 

изтекъл срок на съхранение; за проверка на регистратурата за класифицирана 

информация на Административен съд Шумен, вкл. преглед на 

класифицираната информация; за извършване на периодично атестиране на 

съдебните служители; за преглед за обезценка на нефинансови дълготрайни  

активи; за извършване на инвентаризация на активите и пасивите на 

Административен съд Шумен. 

         През 2020 г. са издадени редица заповеди касаещи организацията на 

дейността, във връзка с предприетите извънредни мерки за ограничаване 

разпространение на COVID – 19.   

         Във връзка с организацията на работата са издавани периодично 

заповеди относно: определено индивидуално разполагаемо годишно време и 

индивидуален коефициент на натовареност на съдиите за 2020 г., съгласно 

Правила за оценка на натовареността; подновяване на издадено 

удостоверение за квалифициран електронен подпис, съобразно Правилника за 

вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна 

идентификация от органите на съдебната власт; изпълнение на функции, 

възложени със закон на председателя, при негово отсъствие, включително за 

образуване и разпределяне на дела; използване на печат, на основание чл. 8 от 

Указа за печатите; изпълнение на длъжността „касиер“, поради ползване на 

платен годишен отпуск на определения съдебен служител. 

          С конкретни заповеди на административния ръководител са възлагани 

допълнителни дейности или задължения на съдии и съдебни служители: 

определяне на съдия – наставник по организация на работата, съгласно 

Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа 

правоспособност; определяне на лице за вписване на данни в 

Информационната система за извършване на предварителен, текущ и 

последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното 

управление и използването на информационните и комуникационните 
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технологии; определяне на лица за вписване на данни в Информационната 

система „Единен регистър на вещите лица“; определяне на лица за 

поддържане на Информационната система за управление на ресурсите; 

определяне на квестор на общото събрание на съдиите за избор на членове на 

ВСС, респ. по повод изпълнението на възложените задачи. 

          Административният ръководител е контролирал с периодични заповеди 

финансовата дисциплина в съда, определял е разходването на средствата, 

като в тази връзка са извършвани проверки на касовата наличност в касата на 

Административен съд Шумен; определян е  месечен лимит на телефонни 

разговори, разход на гориво и разход на електрическа енергия за 2020 г. и 

2021 г., съгласно Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната 

власт; ликвидирани са бракувани активи на Административен съд Шумен.  

         Издавани са и заповеди във връзка управлението на човешките ресурси, 

както и относно права и задължения на съдиите и съдебните служители: за 

изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии и съдебни служители 

по чл. 9 от ПОИСДТВ; за изплащане суми за облекло; за повишаване на 

рангове на съдебни служители, след проведена атестация; за отлагане на 

ползването на платен годишен отпуск на магистрати и съдебни служители и 

редица други.  

 

 През 2020 г.  и 2021 г. са издадени заповеди за поощрение на съдии и 

съдебни служители, за изплащане на допълнително трудово възнаграждение - 

№ РД-11-239/03.12.2020 г. и  № РД-11-217/29.11.2021 г. 

 Както през 2020 г., така и през 2021 г.  не са образувани дисциплинарни 

производства и не са налагани  дисциплинарни наказания на съдии и съдебни 

служители от АС - Шумен. 

 

            6. Деловодни книги и регистри  

         В АС – Шумен се водят деловодни книги и регистри на хартиен и/или 

електронен носител и по образец, съгласно чл. 29, чл. 39 и чл. 59 ПАС.  

През 2020 г. и през 2021 г. се водят следните книги: 

1. Входящ дневник – води се на хартиен носител от съдебен деловодител 

– регистратура;  

2. Изходящ дневник – води се на хартиен носител от съдебен деловодител 

– регистратура;  

3. Азбучен указател за образуваните административни дела – води се на 

хартиен носител от съдебните деловодители в административно деловодство;  

4. Азбучен указател за образуваните касационни дела от наказателно – 

административен характер - води се на хартиен носител от съдебните 

деловодители в наказателно деловодство;  
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5. Описна книга за образуваните административни дела – води се на 

хартиен носител от съдебните деловодители в административно деловодство;  

6. Описна книга за образуваните касационни дела – води се на хартиен 

носител от съдебните деловодители в наказателно деловодство;   

7. Книга за открити заседания по административни дела - води се на 

хартиен носител от съдебните секретари; 

8. Книга за открити заседания по касационни дела  - води се на хартиен 

носител от съдебните секретари; 

9. Книга за разпоредителни и закрити заседания по административни дела 

– води се на електронен носител от съдебните деловодители от 

административно деловодство;  

10.  Книга за разпоредителни и закрити заседания по касационни дела – 

води се на електронен носител от съдебните деловодител от наказателно 

деловодство;  

11.  Архивна книга по административни дела и по КАНД – води се на 

хартиен носител от съдебния архивар; 

12.  Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа от други 

съдилища – води се от съдебен деловодител „регистратура” на хартиен 

носител; 

13.  Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа на 

Административен съд Шумен по административни дела – води се от 

съдебните деловодители от административно деловодство на хартиен 

носител;  

14.  Книга за получени и върнати призовки и други съдебни книжа на 

Административен съд Шумен по наказателни дела – води се от съдебните 

деловодители от наказателно деловодство на хартиен носител;  

15.  Разносна книга – за административни и касационни дела - води се от 

куриер-чистачите на съда на хартиен носител;  

16.  Регистър на заявления за достъп до обществена информация - 

регистърът се води от съдебен деловодител „регистратура” на хартиен 

носител;  

17.  Книга по чл. 251, ал. 3 АПК - книгата се води от съдебен деловодител 

„регистратура” на хартиен носител; 

18.  Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК – води се от 

съдебния архивар на електронен носител;  

19.  Книга за глобите – всички съдебни деловодители и съдебни секретар - 

протоколисти имат задължението да вписват наложените глоби от открити, 

закрити и разпоредителни заседания на Административен съд Шумен, на 

хартиен носител; 
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20.  Регистър на издадените изпълнителни листове, за държавни такси и 

суми, присъдени в полза на съдебната власт - осигурява информация за датата 

на издаване, длъжник, дължима сума и размер на погасено задължение. 

Регистърът се води от съдебните деловодители и съдебните секретари на 

хартиен носител;  

21.  Регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно 

производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния 

съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в 

частта за разноските на решението или за отстраняване на нередовности и за 

администриране на жалбата. Регистърът се води от съдебните деловодители 

на хартиен носител;  

22.  Книга по чл. 277, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането по стража. Книгата се води от съдебните деловодители на 

хартиен носител. През 2020 г. и 2021 г. в книгата не са правени записи, 

предвид липсата на постъпили искания.  

 

     Деловодните книги и регистри се водят съгласно изискванията на 

Правилника за съдебната администрация, утвърдени Вътрешни правила за 

документооборота на специализираната администрация в Административен 

съд  Шумен, актуализирани със заповед № РД-11-204 от 11.11.2020 г. на 

председателя на съда. На изходящ дневник, входящ дневник, описните книги, 

азбучниците и срочните книги са налични и електронни носители, които се 

генерират от използваната от АС – Шумен деловодна програма. Извършвани 

са ежемесечни проверки на книгите и регистрите, което е удостоверявано със 

съответния подпис, име и длъжност на лицето извършило проверката, както и 

дата на проверката.   

     В регистратурата за класифицирана информация на Административен 

съд Шумен се водят следните регистри по ЗЗКИ на хартиен носител: 

1. Регистър за регистриране на отчетните документи. Регистър за 

регистриране на входящи/изходящи материали с ниво на класификация 

“Строго секретно!”; 

2. Регистър за регистриране на входящи/изходящи материали с ниво на 

класификация “Секретно!”,”Поверително” и “За служебно ползване!”; 

3. Регистър за регистриране на административни дела; 

4. Регистър за регистриране на протоколи от съдебни заседания  и 

решения, съдържащи КИ; 

5. Регистър за регистриране на протоколи от съдебни заседания и 

решения, несъдържащи КИ; 

6. Регистър за отразяване движението на материалите - „съдии”;  

7. Регистър за отразяване движението на материалите - „прокурори”; 



19 

 

8. Регистър за отразяване движението на материалите - „съдебни 

служители”; 

9. Регистър за отчет на проведено обучение в областта на сигурността на 

лицата, допуснати за работа с КИ; 

10. Регистър на служителите, допуснати до работа с материали, 

съдържащи КИ; 

11. Регистър за отчет на носители за многократен запис на 

класифицирана информация; 

12. Регистър за отчет на печатите и щемпелите; 

13. Регистър за отчет на работни тетрадки (бележници); 

14. Регистър за отчет на входящи експедиционни писма; 

15. Регистър за отчет на изходящи експедиционни писма; 

16. Регистър за отчет на литературата, съдържаща класифицирана 

информация; 

17. Регистър за делата по проучване; 

18. Книга за контрол на регистратурата; 

19. Регистър за издадени разрешение за достъп до класифицирана 

информация и удостоверения за сигурност, откази за издаването им, за отнети 

или прекратени разрешения, за отнемане на удостоверения за сигурност. 

 

            7. Извършени проверки от ВАС и ИВСС през 2020 г. и 2021 г.  

           В периода 2020 г. – 2021 г. в Административен съд – Шумен не са 

извършвани комплексни проверки, тематични проверки или проверки по 

сигнал от Инспектората към ВСС. Не са извършвани проверки и на основание 

заповеди на председателя на Върховния административен съд на Република 

България.  

 

            8. Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади. Тематични 

обобщения или становища по проекти за тълкувателни решения и 

постановления на ВАС и ВКС 

         Докладите за дейността на съда през 2019 г. и през 2020 г. са изготвени 

своевременно, съобразно чл. 93, ал. 1, т. 13 ЗСВ, от административния 

ръководител на съда и са публикувани на интернет страницата. Докладите са 

конкретни и точни, отразяват дейността както на органа, така и на отделните 

съдии и на съдебната администрация. Отчетени са аргументирано и 

аналитично постигнатите много добри резултати, както по отношение на 

бързината на правораздаване, така и по отношение на качеството на 

правосъдната дейност, което се дължи на изключително добрата организация 

на работата, високия професионализъм на съдиите и съдебните служители, 
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проявената от тях отговорност при изпълнение на служебните им 

задължения. 

          Подчертано е значението и на добрата материална база и създадените 

отлични условия на труд, допринесли за необходимото самочувствие и 

мотивация за работа на съдиите и съдебните служители, за бързо и 

качествено правораздаване, както и за реалното и пълноценно осъществяване 

на правото на гражданите за ефективен достъп до правосъдие. 

           

          През 2020 г. и 2021 г. съдиите от Административен съд – Шумен  са 

изразили становища, както следва: 

 Становище към внесения проект за изменение на ЗАНН, пряко 

касаещо съда и правораздавателната му дейност; 

 Становище във връзка с приложението на АПК – изменен ДВ бр. 

77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; 

 Становище във връзка с компетентността на органите на МВР да 

прилагат ПАМ по реда на чл. 171, т. 2а ЗДвП по отношение на 

МПС – земеделска техника; 

 Становище във връзка с законопроект за изменение и допълнение 

на АПК; 

 Становище във връзка с поставени проблеми от председателя на 

АС – Разград, свързани с присъждане на разноски в 

производствата по реда на ЗАНН. 

       

            9. Взаимодействие между административния ръководител и 

общото събрание на съдиите  

          В работата на Административен съд – Шумен добро впечатление прави 

постигнатото високо ниво на екипност. Правомощията на административния 

ръководител и общото събрание на съдиите се осъществяват и изпълняват 

съобразно разпоредбите на чл. 92 и чл. 93 ЗСВ, при зачитане на взетите 

решения, изразените становища и добросъвестно изпълнение на издадените 

заповеди, в съответствие и за постигане на начертаните цели. 

          През 2020 г. са проведени общи събрания на съдиите от АС – Шумен 

 на 13 януари, 12 февруари, 10 април, 4 юни и 7 октомври, на които са взети 

решения: 

 През 2020 г. да продължи въведената система за месечен отчет, като в 

началото на всеки месец в табличен вид да се обобщават данни от 

предходния месец за насрочени, отложени, свършени и забавени дела и 

неизготвени съдебни актове; 

 Приети са отчети в горния смисъл; 
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 Приети са графици за дежурства на съдиите; 

 Изменена е т. 7, абзац последен от Правила за случайното 

разпределение на делата в АС – Шумен, както следва: „В случай на 

законови основания, водещи до невъзможност член на постоянния 

касационен състав да участва в разглеждане на дело, 

административният ръководител със заповед определя негов заместник, 

като съблюдава и равномерната натовареност между всички съдии.“; 

 Изразено е положително становище от необходимостта от 

трансформиране на една щатна длъжност „съдия“ в една щатна 

длъжност „заместник административен ръководител – заместник 

председател“, в рамките на утвърденото щатно разписания на АС – 

Шумен; 

 Изразено е положително становище съдия Кремена Борисова да бъде 

предложена за назначаване на длъжността „заместник административен 

ръководител – заместник председател“ на АС – Шумен; 

 Прието е становище на съдиите от АС – Шумен по направено от 

председателя на ВАС искане във връзка с поставени в писмо на ОД –

МВР – Шумен проблеми по създадена противоречива съдебна практика 

на административните съдилища в страната по въпроса компетентни ли 

са органите на МВР да прилагат ПАМ по чл. 171, ал. 1, т. 2а ЗДвП, 

когато моторното превозно средство представлява земеделска техника, 

управлявана по пътища, отворени за обществено ползване; 

 При разпределение на дела, по които страна е Дирекция „Инспекция по 

труда“ – Шумен е прието изключването на съдия Христинка Димитрова 

от подбора на докладчик, като в системата за случайно разпределение 

се използва опция „без участие на определени съдии“; При 

разпределение на касационни дела, по които страна е Дирекция 

„Инспекция по труда“ – Шумен, е прието административният 

ръководител със заповед да определя заместник на съдия Христинка 

Димитрова като член на постоянно действащия касационен състав за 

конкретен срок, като съблюдава и равномерната натовареност между 

всички съдии; 

         На проведените през 2020 г. общи събрания, ръководени от 

председателя на съда, са присъствали всички магистрати, в т.ч. 

командированата съдия Бистра Бойн, участваща в събранията без право на 

глас, съгласно чл. 92, ал. 1 ЗСВ. Разисквани са и текущи въпроси, 

председателя на съда е уведомявал и запознавал съдиите с определени 

проблеми, теми и други.  

         През 2021 г. са проведени общи събрания на съдиите на 8 януари, 22 

март, 28 май, 30 юни и 5 октомври, като на всяко от тях са разисквани и 
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приемани месечни отчети за работата на съда и на магистратите поотделно, 

обсъждани са и са приемани графици за дежурствата. Взети са решения, както 

следва: 

 За участие в семинар по тема: „Проблеми при прилагане на ЗОП в 

актовете за налагане на финансови корекции по ЗУСЕСИФ“ в периода 

16 – 18.09.2021 г. са определени съдиите Снежина Чолакова-Маринова 

и Бистра Бойн; 

 Провеждани са дискусии и са обсъждани проблеми по провеждане на 

общи събрания за избор на членове на ВСС. 

        През 2020 г. и 2021 г. са проведени и общи събрания на съдиите и 

съдебните служители от съда, във връзка с вземане на решение, относно 

създаване на централизиран фонд „СБКО” към ВСС за текущата година, 

начина на разходване на средствата от фонд “СБКО” на АС – Шумен, както и 

по повод изслушване на годишния доклад. 

         През 2021 г. е проведено общо събрания на съдебните служители от 

съда, във връзка с вземане на решение за съставяне на график на дежурствата 

през съдебната ваканция. 

 

            10. Повишаване на правната подготовка и квалификацията на 

съдиите и съдебните служители 

          Придобиването, поддържането и повишаването на квалификацията на 

съдиите и съдебните служители в Административен съд – Шумен е тяхно 

право и задължение, гарантирано от ЗСВ и ПАС. 

           През 2020 г. голяма част от планираните участия на съдии и съдебни 

служители в семинари и обучения са отпаднали поради въведеното 

извънредно положение и епидемичната обстановка в страната. Те са 

участвали единствено в електронни дистанционни обучения и уебинари. 

            През 2020 г. и 2021 г. съдиите от Административен съд Шумен са 

взели участие в следните семинари и обучения: 

             Съдия Росица Цветкова, председател на Административен съд 

Шумен, е участвала в обучение на тема: „Режимът на държавни помощи в 

контекста на данъчните облекчения по ЗКПО“ и в работна среща на тема: 

„Актуални въпроси във връзка с дейността на административното 

правосъдие“. 

             Съдия Кремена Борисова, заместник председател на 

Административен съд Шумен, е участвала в обучения по темите: „Значими 

промени в корпоративното облагане“ и „Проблеми при прилагането на ЗОП  в 

актовете за определяне на финансови корекции по ЗУСЕСИФ“. Участвала е в 

международно обучение по Програма за обмен на магистрати.  
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             Съдия Снежина Чолакова – Маринова е участвала в обучение на 

тема: „Измененията в ЗАНН от 2020 г., в сила от 23.12.2021 г.“. 

             Съдия Христинка Димитрова е участвала в обучения по темите: 

„Режимът на държавни помощи в контекста на данъчните облекчения по 

ЗКПО“ и „Прилагане на правилата на ЕС за държавни помощи“. Взела е 

участие в чуждоезиково обучение по Проект  „НИП – модерна институция за 

съдебно обучение“ на Национален институт на правосъдието, финансиран от 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз, чрез Европейския социален фонд. 

             Съдия Маргарита Стергиовска е участвала в обучения по темите:  

„Значими промени в корпоративното облагане“ и „Прилагане на правилата на 

ЕС за държавни помощи“. Взела е участие в чуждоезиково обучение по 

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение“ на Национален 

институт на правосъдието, финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 

социален фонд. 

          Съдия Бистра Бойн е участвала в обучения по темите:„Измененията в 

ЗАНН от 2020 г., в сила от 23.12.2021 г.“ и „Проблеми при прилагането на 

ЗОП  в актовете за определяне на финансови корекции по ЗУСЕСИФ“. 

Участвала е в международно обучение на тема: „Апробиране на пакет от 

обучителни инструменти за развитие на компетенции за  

интерпрофесионално взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие”, 

организирано от Институт за социални дейности и практики по проект 

подкрепен от ЕС (програма Еразъм +).  

През 2020 г. и 2021 г. съдебните служители от Административен съд 

Шумен са взели участие в следните семинари и обучения: кръгла маса 

„Прозрачност на административните съдилища“, онлайн работна среща по 

въпроси, свързани със защита на личните данни и участие в чуждоезиково 

обучение по Проект  „НИП – модерна институция за съдебно обучение“ на 

Национален институт на правосъдието, финансиран от Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 

социален фонд. 

 

         II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕ, 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ДЕЛА 

1. Образуване и разпределение на административните дела в АС – 

Шумен.  
          Вътрешните правила за случайно разпределение на постъпващите дела 

в АС – Шумен са изготвени на основание чл. 9 ЗСВ, чл. 157 АПК и чл. 35, ал. 
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4 ПАС, във връзка с Единната методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата, приета с решение на ВСС по протокол № 

57/04.12.2004 г., с последно изменение с решение на СК на ВСС по протокол 

№ 9/13.03.2018 г. и определят организацията и реда за постъпване, образуване 

и разпределение на съдебните дела. Правилата се разискват, обсъждат и 

приемат по предложение на председателя на съда с решения на общи 

събрания на съдиите от АС – Шумен. Утвърждават се и се актуализират със 

заповеди на административния ръководител.  

           През проверения период в съда са действащи Вътрешни правила за 

случайното разпределение на делата, утвърдени и актуализирани със 

заповеди №№ РД-08-155/27.11.2019 г. и РД-11-03/14.01.2020 г. на 

председателя на АС – Шумен. 

          При постъпване в съда документите се описват във входящия дневник и 

се номерират последователно от деловодител в служба „Регистратура“ при 

стриктно спазване на ПАС. 

         Книжата, по които се образуват дела се предават за разпределение на 

председателя на съда, или на изрично определен от него съдия, съобразно 

поредността на завеждането им, в деня на постъпването или на следващия 

работен ден, за определяне на вида на делото и съдията-докладчик. Делата се 

образуват при наличие на процесуалните изисквания за това. 

В АС – Шумен разпределението на делата се извършва чрез 

Централизираната система за случайно разпределение на делата. Съобразно 

правилата за работа с посочения програмен продукт се въвеждат вида на 

делото и входящия номер на постъпилия документ. По така въведените 

данни, програмата генерира номер и съдия – докладчик. След разпределяне 

на делото, централизираната система за разпределяне на делата генерира 

протокол от извършения избор, който се подписва с електронен подпис от 

разпределящия, след което се разпечатва на хартиен носител. Протоколът 

отразява регистрационен номер на документа, номер на делото, вида и 

групата, в която е разпределено; начинът, по който се извършва изборът на 

докладчик /автоматично, ръчно или по дежурство/; име на определения 

докладчик; евентуална замяна на първоначално определения докладчик и 

причините за това; дата и час на електронното разпределение. Протоколът се 

подписва от председателя или упълномощения от него съдия, извършил 

разпределението /в този случай се отбелязва неговото име и номера на 

заповедта, с която е овластен/. Протоколът от разпределението се прилага 

към съответното дело. 

С цел по-равномерно разпределение по тежест, сложност и количество, 

делата са обособени в подгрупи, аналогични на подгрупите административни 

и касационни дела, определени в утвърдените от ВСС статистически форми и 
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отчети. Административните дела са обособени в 13 подгрупи по предмет и 

материя, Частните дела са обособени в 5 подгрупи: ЧАД, ЧАД-Изборен 

кодекс, ЧАД по реда на чл. 75, ал. 2 ДОПК, ЧКАНД и ЧКАД. В отделни 

групи са административнонаказателните дела – АНД, касационните 

административнонаказателни дела – КАНД и касационните административни 

дела – КАД. 

Постъпилите искания и оспорвания по реда на чл. 60, чл. 166 и чл. 167 

АПК; по чл. 250 АПК; по чл. 306, ал. 2 АПК;по чл. 75 и чл. 121 ДОПК; 

искания за обезпечение на искове и доказателства; други дела, за които в 

закон е предвидено произнасяне в срок, по-малък от един месец, се 

разглеждат от дежурен съдия. Председателят на съда утвърждава 

ежеседмични графици на дежурствата. За определяне на съдия-докладчик се 

използва опция „по дежурство“. В случай на временна нетрудоспособност на 

определения дежурен съдия, разпределението на т.н. „бързи производства“ се 

извършва съгласно заповед на председателя на съда за определяне на дежурен 

съдия. Дежурният съдия замества съдията-докладчик при отсъствие, като 

извършва  действията по администриране на делото, произнася се по 

депозирано след образуване на делото искане по чл. 166 и чл. 167 АПК в 

законоустановения срок. 

При законово основание в подбора на докладчик да не участват 

определени магистрати, при разпределение на делото се използва опция „не 

участва“. Така се постъпва в случаите на ползване на платен годишен отпуск, 

отпуск по болест, продължителна командировка и други  законови основания, 

указващи невъзможност конкретен докладчик да участва в разглеждането на 

делото – напр. при отмяна/обезсилване на съдебен акт и връщане на делото за 

ново разглеждане. 

След отмяна на съдебен акт, прекратяващ производството на основание 

подсъдност, новообразуваното дело се разпределя на първоначално 

определения докладчик. 

Разпределението на постъпилите оспорвания, извън описаните по-горе 

случаи, се извършва между всички съдии, електронно, на случаен принцип. 

Когато в жалбата се съдържа искане по реда на чл. 60, чл. 166 и чл. 167 АПК, 

делото се разпределя на случаен принцип, като се изключват отсъстващите по 

обективни причини съдии. 

В съда действат Вътрешни правила  за определяне натовареността на 

председателя на съда, на неговите заместници, на съдиите, натоварени с 

осъществяване на организационни функции, както и в случай на предписание 

на здравните органи. 

Промяна на първоначално определения съдия-докладчик и 

преразпределение на делото се извършва при отвод на докладчика, или при 
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продължителното му отсъствие по обективни причини. Причината 

задължително се мотивира от разпределящия. 

При внезапно възникнали непреодолими пречки за участие в съдебно 

заседание, същото се пренасрочва за друга дата. Когато по същата причина в 

разглеждането на делото не може да участва член-съдия на постоянен състав, 

той се замества по заповед на председателя на съда.       

2. Разгледани и приключени административни дела. 

Натовареност на съдиите. 

          През 2020 г. в АС – Шумен са разгледани общо 879 броя 

административни дела, като 124 броя са висящите в началото на годината и 

755 броя са новопостъпилите дела. Запазена е тенденцията за постепенно 

увеличение на броя на новообразуваните административни дела, въпреки 

спада спрямо 2019 г. От образуваните през 2020 г. дела, 

първоинстанционните административни са 461 броя, а касационните 

административни – 294 броя. 

          През 2020 г. са разгледани 536 броя първоинстанционни 

административни дела, като 75 са останалите несвършени от предходен 

период. Налице е намаляване в постъпленията на първоинстанционните дела 

в сравнение с 2019 г., когато разгледаните първоинстанционни 

административни дела са 703 броя, но има увеличение спрямо постъпилия 

брой дела от тази категория през 2018 г.  – 481 броя. Средното годишно 

постъпление на първоинстанционни административни дела на един съдия е 

77 броя. С промяната на подсъдността на данъчните дела и изменението на 

ДОПК, споровете, свързани със законосъобразността на актовете, издавани от 

органи на НАП, се разглеждат от административните съдилища по 

местонахождението на обекта, постоянния адрес или седалището на 

жалбоподателя. В тази връзка, през 2020 г. в АС – Шумен са постъпили и са 

образувани 46 дела, от които 13  по реда на чл. 156 ДОПК – обжалвани 

ревизионни актове. Тези дела изискват повече време за подготовката им за 

разглеждане в о.с.з. и при изготвяне на съдебните актове, предвид 

фактическата и правна сложност, спрямо останалите административни дела. 

През 2020 г. е налице намаление на исковите производства, по които се търси 

защита по реда на ЗОДОВ от лица, претендиращи обезщетения за причинени  

имуществени и неимуществени щети в резултата на отменени 

административни актове, незаконосъобразни действия или бездействия на 

административни органи. Образуваните през 2020 г. дела са общо 26 броя при 

31 броя искове по АПК. Значително е намалението на образуваните през 2020 

г. дела по протести срещу подзаконови нормативни актове на общинските 

съвети, които са общо 19 броя. В съда се наблюдава тенденция на запазване 

на броя на постъпващите дела, обозначени с шифър „други административни 
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дела“, включващ некатегоризираните по закони производства. През 2018 г. 

броят им е 99, през 2019 г. – 115 и 104 през 2020 г. Тук попадат и делата, 

образувани по ЗПЗП и по ЗУСЕСИФ, които през 2020 г. са 22 броя. Най-

голям дял от образуваните през 2020 г. дела се пада на частните 

административни – 173 броя, като в преобладаващата част се касае за 

производства по чл. 75 и чл. 121 ДОПК. По жалби срещу разпореждане по чл. 

60, ал. 1 АПК за допускане на предварително изпълнение на заповед за 

налагане на принудителна административна мярка са образувани 13 частни 

дела. По КСО и ЗСП са образувани 29 дела, по ЗУТ и ЗКИР – 23 дела, по 

ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС – 20 дела, по ЗДС,ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм. – 15 дела. 

         Разглежданите в АС – Шумен дела са разнообразни по своя предмет. 

Основна причина за намаление на броя на постъпленията през 2020 г. е 

въведеното извънредно положение в страна, както и извънредната 

епидемична обстановка, довели до ограничения и в работата на съответните 

административни и контролни органи. 

        През 2020 г. в АС – Шумен касационни дела са общо 343 броя, от които 

294 новообразувани и 49 висящи към 01.01.2020 г. Работата на 

административния съд е обвързана изцяло от работата на районните 

съдилища, а тяхната – с работата на контролните държавни и общински 

органи. Преобладаващ е броят на касационните административнонаказателни 

дела /КАНД/, свързани с обжалване на НП по ЗДвП, общо 80 броя. Делата с 

наложени санкции по КТ са 54 броя. На трето място са делата с наложени 

санкции за нарушения по фискалната политика – 27 броя. Средно 

постъпилите на едни съдия касационни дела през 20202 г. са 49 броя, а 

разгледаните – 57 броя. 

         През 2020 г. в АС – Шумен са свършени общо 750 дела, от които 454 

първоинстанционни и 296 касационни. Като свършени са отчетени делата, 

които са предадени в деловодството и постановеният по тях съдебен акт е 

вписан в деловодната система. Средната натовареност на един съдия през 

годината е 125 свършени дела. Съотношението между свършените и 

останалите висящи дела в края на годината е 85% към 15%. Несвършените в 

края на годината дела са общо 129 броя, като 60 от тях са постъпили през м. 

декември и 67 – през м. ноември, което е основната причина, те да не бъдат 

приключени до 31.12.2020 г. От свършените през 2020 г. 454 броя 

първоинстанционни административни дела, 357 са приключени с акт по 

същество и по 97 производствата са прекратени. Най-голям е броят на делата, 

прекратени поради недопустимост на оспорването, неотстраняване в указания 

срок на допуснатите нередовности в жалбата и поради просрочие на жалбата. 

До три месеца са приключени 81 % от делата, като средната годишна 

натовареност на един съдия по тази категория е 75 броя решени дела. Общо 
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свършените през 2020 г. касационни дела са 296, от които  - с решение 282 и 

по 14 производствата са прекратени. Средната натовареност на един съдия е 

49 броя решени касационни дела. Делът на приключените в тримесечен срок 

касационни дела е 90 %. 

         Данните по съдии през 2020 г. са следните: 

         Съдия Росица Цветкова е разгледала 117 административни дела /67 

първоинстанционни и 50 касационни/. Останалите несвършени от 2019 г. дела 

са общо 15  /8 първоинстанционни и 7 касационни/. В края на 2020 г. съдията 

е приключила 104 от разпределените й дела, от които 58 – 

първоинстанционни и 46 – касационни. С акт по същество са свършени 85 

дела, съответно 42 първоинстанционни и 43 касационни. Останалите висящи 

в края на 2020 г. дела са общо 13, от които 9 първоинстанционни и 4 

касационни.  

         Съдия Кремена Борисова е разгледала 170 административни дела /115 

първоинстанционни и 55 касационни/. Останалите несвършени от 2019 г. дела 

са общо 19  /12 първоинстанционни и 7 касационни/. В края на 2020 г. 

съдията е приключила 143 от разпределените й дела, от които 97 – 

първоинстанционни и 46 – касационни. С акт по същество са свършени 119 

дела, съответно 77 първоинстанционни и 42 касационни. Останалите висящи 

в края на 2020 г. дела са общо 27, от които 18 първоинстанционни и 9 

касационни. 

         Съдия Снежина Чолакова-Маринова е разгледала 144 

административни дела /82 първоинстанционни и 62 касационни/. Останалите 

несвършени от 2019 г. дела са общо 33  /22 първоинстанционни и 11 

касационни/. В края на 2020 г. съдията е приключила 114 от разпределените й 

дела, от които 61 – първоинстанционни и 53 – касационни. С акт по същество 

са свършени 98 дела, съответно 49 първоинстанционни и 49 касационни. 

Останалите висящи в края на 2020 г. дела са общо 30, от които 21 

първоинстанционни и 9 касационни. 

         Съдия Христинка Димитрова е разгледала 149 административни дела 

/91 първоинстанционни и 58 касационни/. Останалите несвършени от 2019 г. 

дела са общо 19  /11 първоинстанционни и 8 касационни/. В края на 2020 г. 

съдията е приключила 129 от разпределените й дела, от които 82 – 

първоинстанционни и 47 – касационни. С акт по същество са свършени 106 

дела, съответно 61 първоинстанционни и 45 касационни. Останалите висящи 

в края на 2020 г. дела са общо 20, от които 9 първоинстанционни и 11 

касационни. 

         Съдия Маргарита Стергиовска е разгледала 148 административни 

дела /89 първоинстанционни и 59 касационни/. Останалите несвършени от 

2019 г. дела са общо 20  /13 първоинстанционни и 7 касационни/. В края на 
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2020 г. съдията е приключила 123 от разпределените й дела, от които 74 – 

първоинстанционни и 49 – касационни. С акт по същество са свършени 108 

дела, съответно 60 първоинстанционни и 48 касационни. Останалите висящи 

в края на 2020 г. дела са общо 25, от които 15 първоинстанционни и 10 

касационни. 

         Съдия Бистра Бойн е разгледала 151 административни дела /92 

първоинстанционни и 59 касационни/. Останалите несвършени от 2019 г. дела 

са общо 18  /9 първоинстанционни и 9 касационни/. В края на 2020 г. съдията 

е приключила 137 от разпределените й дела, от които 82 – 

първоинстанционни и 55 – касационни. С акт по същество са свършени 122 

дела, съответно 68 първоинстанционни и 54 касационни. Останалите висящи 

в края на 2020 г. дела са общо 14, от които 10 първоинстанционни и 4 

касационни. 

         Общият брой дела за разглеждане в АС – Шумен през 2021 г. е  910  

броя /547 първоинстанционни и 363 касационни/, като 129 са останалите 

неприключени /висящи/ в началото на годината  и 781 броя са 

новопостъпилите дела. От останалите несвършени в началото на годината 82 

са първоинстанционните дела и 47 касационните. Новообразуваните 

първоинстанционни административни дела през 2021 г. са 465, а 

касационните – 316. До 31.12.2021 г. са приключени 824 административни 

дела общо и 86 са останали несвършени. От приключените 496 са 

първоинстанционните и 328 – касационните административни дела. От 

несвършените първоинстанционните дела са 51, а касационните 35. 

          Макар и с малко през 2021 г., в сравнение с 2020 г. се е увеличил броят 

на разглежданите първоинстанционни и касационни дела, като са се 

увеличили и постъпленията на делата, по-осезателно – на касационните. Не е 

достигнат броят на постъпленията от 2019 г. 

          От постъпилите през 2021 г. първоинстанционни дела най-голям е броят 

на частните административни – 317, другите административни – 98, по ДОПК 

и ЗМ – 34 броя, в това число 12 броя по чл. 156 ДОПК, по КСО и ЗСП – 34 

броя,по ЗУТ и ЗКИР – 20 броя,  по ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС – 15 броя, по ЗДС, 

ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм. – 14 броя, искови по АПК – 13 броя, жалби срещу 

подзаконови нормативни актове – 9 броя, по 10 броя  са постъпилите дела по 

ЗУСЕСИФ и ЗПЗП и други. Може да се каже, че е налице запазване на броя 

на постъпилите дела по предмети с предходната 2020 г. Увеличение има при 

постъпленията на частни административни дела. Намалели са исковите 

административни производства. 

          Средното годишно постъпление на първоинстанционни 

административни дела на един съдия е 78 броя.  



30 

 

           Въведените през 2020 г. рестриктивни мерки във връзка с 

епидемичната обстановка, продължителността на извънредното положение и 

епидемията, безспорно са се отразили на постъпленията и през 2021 г. 

           От общо разгледаните през 2021 г. 363 броя касационни дела, 360 са 

КАНД и само 3 – КАД. Преобладаващ от броя на КАНД са делата, свързани с 

обжалване на наказателни постановления /НП/ по ЗДвП – общо 105 броя, 

следвани от делата по оспорване на наложени санкции по КТ – 39 броя. На 

трето място са делата, образувани по жалби срещу НП, издадени от ИА 

„Автомобилна администрация“ – 33 броя и Регионалната инспекция по 

околна среда и водите – Шумен – 27 броя. 

          Средно постъпилите дела на един съдия са 53 броя, докато по 

отношение на разгледаните броят е 61. 

          Според общо свършените в АС – Шумен през 2021 г. 824 

административни дела, средната натовареност на един съдия за годината е 

137 свършени дела, с 12 повече в сравнение с 2020 г. Съотношението между 

свършените и останалите несвършени в края на годината дела е 91% към 9%. 

През 2021 г. 90% от делата са приключени в тримесечен срок. В едномесечен 

срок са свършени 407 дела, в тримесечен срок – 335 дела и над тримесечния 

срок – 82 дела /74 първоинстанционни и 8 касационни/. Свършените над 

тримесечен срок дела се отличават с фактическа и правна сложност, в 

събрания доказателствен материал са включени експертизи, преобладават 

делата по ДОПК, ЗУТ. 

          От свършените 496 първоинстанционни административни дела, по 82 

производствата са прекратени. Най-често основанията за прекратяване на 

производството са поради недопустимост на оспорването, неотстраняване в 

определения срок на посочените нередовности в жалбата или просрочие на 

същата. Средната годишна натовареност на съдия е 83 броя решени 

първоинстанционни дела. По отношение на решените касационни дела 

средната натовареност на съдия е 55 броя. От всички касационни дела 98% са 

свършени в тримесечен срок. Данните сочат не само на увеличение на 

индивидуалната натовареност на съдиите, но и на постигнати още по-добри 

резултати по отношение срочността на разглеждането на делата и бързина в 

правораздаването.  

           Данните по съдии през 2021 г. са следните: 

           Съдия Росица Цветкова е разгледала 99 административни дела /52 

първоинстанционни и 47 касационни/. Останалите несвършени от 2020 г. дела 

са общо 13  /9 първоинстанционни и 4 касационни/. В края на 2021 г. съдията 

е приключила 87 от разпределените й дела, от които 46 – първоинстанционни 

и 41 – касационни. С акт по същество са свършени 75 дела, съответно 35 
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първоинстанционни и 40 касационни. Останалите висящи в края на 2020 г. 

дела са общо 12, от които 6 първоинстанционни и 6 касационни.  

         Съдия Кремена Борисова е разгледала 176 административни дела /114 

първоинстанционни и 62 касационни/. Останалите несвършени от 2020 г. дела 

са общо 27  /18 първоинстанционни и 9 касационни/. В края на 2021 г. 

съдията е приключила 162 от разпределените й дела, от които 106 – 

първоинстанционни и 56 – касационни. С акт по същество са свършени 140 

дела, съответно 88 първоинстанционни и 52 касационни. Останалите висящи 

в края на 2021 г. дела са общо 14, от които 8 първоинстанционни и 6 

касационни. 

         Съдия Снежина Чолакова-Маринова е разгледала 158 

административни дела /95 първоинстанционни и 63 касационни/. Останалите 

несвършени от 2020 г. дела са общо 30  /21 първоинстанционни и 19 

касационни/. В края на 2021 г. съдията е приключила 138 от разпределените й 

дела, от които 79 – първоинстанционни и 59 – касационни. С акт по същество 

са свършени 123 дела, съответно 70 първоинстанционни и 53 касационни. 

Останалите висящи в края на 2021 г. дела са общо 20, от които 16 

първоинстанционни и 4 касационни. 

         Съдия Христинка Димитрова е разгледала 170 административни дела 

/105 първоинстанционни и 65 касационни/. Останалите несвършени от 2020 г. 

дела са общо 20  /9 първоинстанционни и 11 касационни/. В края на 2021 г. 

съдията е приключила 158 от разпределените й дела, от които 98 – 

първоинстанционни и 60 – касационни. С акт по същество са свършени 142 

дела, съответно 85 първоинстанционни и 57 касационни. Останалите висящи 

в края на 2021 г. дела са общо 12, от които 7 първоинстанционни и 5 

касационни. 

         Съдия Маргарита Стергиовска е разгледала 152 административни 

дела /87 първоинстанционни и 65 касационни/. Останалите несвършени от 

2020 г. дела са общо 25  /15 първоинстанционни и 10 касационни/. В края на 

2021 г. съдията е приключила 137 от разпределените й дела, от които 79 – 

първоинстанционни и 58 – касационни. С акт по същество са свършени 117 

дела, съответно 60 първоинстанционни и 57 касационни. Останалите висящи 

в края на 2021 г. дела са общо 15, от които 8 първоинстанционни и 7 

касационни. 

         Съдия Бистра Бойн е разгледала 155 административни дела /94 

първоинстанционни и 61 касационни/. Останалите несвършени от 2020 г. дела 

са общо 14  /10 първоинстанционни и 4 касационни/. В края на 2021 г. 

съдията е приключила 142 от разпределените й дела, от които 88 – 

първоинстанционни и 54 – касационни. С акт по същество са свършени 127 

дела, съответно 76 първоинстанционни и 51 касационни. Останалите висящи 
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в края на 2021 г. дела са общо 13, от които 6 първоинстанционни и 7 

касационни. 

         Сравнението на показателите по съдии през 2020 г. и 2021 г. сочи на 

подобряване на организацията на дейността през втората година, до голяма 

степен дължащо се и на нормализиране на условията на работа и живот, в 

сравнение с предходната година. Много добро  съотношението между 

свършени и несвършени дела в края на съответната година, особено през 2021 

г. 

         През 2020 г. средната натовареност на съда  към брой дела за 

разглеждане по щат е 12,21, а действителната натовареност – 12,74. 

Натовареността към брой свършени дела по щат е съответно 10,42, а 

действителната натовареност – 10,87. Действителната натовареност на съдия 

Росица Цветкова  към брой дела за разглеждане през същата година е 9,75, а 

към свършените дела – 8,67. Действителната натовареност на съдия Кремена 

Борисова към брой дела за разглеждане е 15,45, а към свършените дела – 

13,00. Действителната натовареност на съдия Снежина Чолакова-Маринова 

към брой дела за разглеждане през е 14,40, а към свършените дела – 11,40.  

Действителната натовареност на съдия Христинка Димитрова към брой дела 

за разглеждане е 12,42, а към свършените дела – 10,75. Действителната 

натовареност на съдия Маргарита Стергиовска към брой дела за разглеждане 

е 12,33, а към свършените дела – 10,25. Действителната натовареност на 

съдия Бистра Бойн към брой дела за разглеждане през 2020 г. е 12,58, а към 

свършените дела – 11,42. Над средната за съда натовареност са съдиите 

Кремена Борисова и Снежина Чолакова-Маринова.  
         През 2021 г. средната натовареност на съда  към брой дела за 

разглеждане по щат е 12,64, толкова е и действителната натовареност. 

Натовареността към брой свършени дела по щат и действителната 

натовареност през 2021 г. са 11,44. Действителната натовареност на съдия 

Росица Цветкова  към брой дела за разглеждане през същата година е 8,25, а 

към свършените дела – 7,25. Действителната натовареност на съдия Кремена 

Борисова към брой дела за разглеждане е 14,67, а към свършените дела – 

13,50. Действителната натовареност на съдия Снежина Чолакова-Маринова 

към брой дела за разглеждане през е 13,17, а към свършените дела – 11,50.  

Действителната натовареност на съдия Христинка Димитрова към брой дела 

за разглеждане е 14,17, а към свършените дела – 13,17. Действителната 

натовареност на съдия Маргарита Стергиовска към брой дела за разглеждане 

е 12,67, а към свършените дела – 11,42. Действителната натовареност на 

съдия Бистра Бойн към брой дела за разглеждане през 2021 г. е 12,92, а към 

свършените дела – 11,83. Над средната за съда натовареност са всички 

съдии, освен председателя на съда, участващ в разпределението при 80%, 
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но  с най-голяма разлика са съдиите Кремена Борисова и Христинка 

Димитрова. 

         Тези разлика в натовареността на съдиите през 2020 г. се дължат до 

голяма степен на ползваните отпуски по болест. И през двете години фактор 

за неравномерната натовареност определено е разпределението на частните 

административни дела, разглеждани незабавно или в кратки процесуални 

срокове, които се разпределят по дежурство и постъпват понякога много на 

брой едновременно.            

         Процентът натовареност при разпределение на постъпващите дела от 

всички видове, за всеки съдия, с изключение на административния 

ръководител, в Административен съд  – Шумен за 2020 г. и 2021 г. е 100%,  в 

това число и за зам. административния ръководител – съдия Кремена 

Борисова. Административният ръководител – съдия Росица Цветкова участва 

в разпределението на всички видове дела при 80%.  

 

3. Движение и приключване на първоинстанционните 

административни дела 

 

3.1. ОБРАЗУВАНИ преди 01.01.2020 г. първоинстанционни 

административни дела и неприключени към извършване 

на проверката. 

            В Административен съд – Шумен няма първоинстанционни 

административни дела, образувани преди 01.01.2020 г., които да не са 

приключени към изготвяне на справката за предстоящата проверка – 

03.05.2022 г. Това обстоятелство, освен по статистически данни, бе 

потвърдено от проверката на книгите за открити съдебни заседания, спрените 

производства и делата с отменен ход по същество. 

 

3.2. ОБРАЗУВАНИ през 2020 г. и 2021 г. първоинстанционни 

административни дела по реда на чл. 145 и сл. АПК.  

              Образуваните през 2020 г. първоинстанционни административни дела 

в АС – Шумен са 461 броя, от които към 04.05.2022 г. /датата на изготвяне на 

справката/ са приключени 459 броя. Останалите несвършени дела са само 2 – 

адм.д. № 308/2020 г., по ЗОВС и адм.д. № 389/2020 г. по ЗЗО, производствата 

по които са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК. И 

двете дела са проверени. Образуваните през 2021 г. първоинстанционни 

административни дела са общо 465 броя, от които към 07.06.2022 г. са 

приключени с постановен съдебен акт 457 броя, или останалите несвършени 

дела са общо 8 броя, като производствата по 5 дела са спрени, а останалите 3 

дела са обявени за решаване на 18.05.2022 г. и 25.05.2022 г.              
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Проверените дела от посочената в точката категория са с най-голям 

относителен дял от разглежданите в АС – Шумен дела като цяло, както и от 

категорията първоинстанционни административни дела. Това са делата, 

образувани по жалби срещу индивидуални административни актове, с 

различна многообразна материя, като са изключени тези, по които са 

предвидени кратки процесуални срокове за разглеждане и решаване. 

 

Проверени дела: 

          Съдия Росица Цветкова: 

Адм.д. № 334/2020 г. е образувано на 28.08.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу ревизионен акт, 

потвърден с решение от 04.08.2020 г. на директора на Д“ОДОП“ – Варна при 

ЦУ на НАП. Делото е разпределено на 28.08.2020 г. от председателя на съда, 

автоматично между шестимата съдии и за докладчик е определена съдия 

Росица Цветкова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 

80%. С определение от 28.08.2020 г. съдът е оставил без движение жалбата за 

внасяне на дължима ДТ. Съобщението е изпратено незабавно и е връчено на 

жалбоподателя на 03.09.2020 г. С молба от 06.10.2020 г. е представен 

документ за внесената ДТ. С определение от 07.10.2020 г. съдът е 

конституирал страните в производството. На ответната страна е даден 14-

дневен срок от датата на връчване на преписа от жалбата за представяне на 

писмен отговор и доказателства извън преписката. Дадени са й указания 

съгласно чл. 170, ал. 1 АПК и е задължена до датата на първото о.с.з. да 

представи доказателства, установяващи валидността на електронните 

подписи. На жалбоподателя са дадени указания съгласно чл. 170, ал. 1 АПК, 

както и възможността да се запознае с постъпилата административна 

преписка и вземе становище. На страните е указана необходимостта за 

назначаване на ССЕ. За образуваното производство съдът е разпоредил да 

бъде уведомена ОП – Шумен. Насрочено е о.с.з. за 03.11.2020 г. В с.з. на 

03.11.2020 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата в определена част и е 

прекратил производството в тази част поради оттеглянето й. Дал е ход на 

делото и го е докладвал. Изслушал е страните. Приел е писмени 

доказателства. Задължил е община Шумен да представи определени 

документи. Задължил е трето лице/ЮЛ/ да представи конкретни 

доказателства в определен срок. Допуснал е гласни доказателства по искане 

на жалбоподателя. Възпроизведени са представени на оптичен носител 

електронни документи и жалбоподателят е задължен да представи в оригинал 

протоколи и фактури. Следващото с.з. е насрочено на 01.12.2020 г., когато е 

даден ход на делото. Приети са писмени доказателства. Повторно са изискани 

доказателствата от третото лице. Открито е производство по оспорване 
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истинността на конкретни документи. Назначена е комплексна ССТЕ и 

следващото с.з. е насрочено за 02.02.2021 г., когато е даден ход на делото. 

Прието е заключението по комплексната ССТЕ. Приети са писмени 

доказателства. От ТД „НАП“ – София са изискани справка и информация за 

определени обстоятелства. Доказателства са изискани и от друго трето лице – 

ФЛ. Дадена е възможност на ответника да формулира задачата по искане за 

назначаване на СГЕ. Следващото с.з. е насрочено за 09.03.2021 г., когато е 

даден ход на делото. Приети са писмени доказателства. Назначени са СГЕ и 

ССЕ и делото е отложено за 20.04.2021 г., когато му е даден ход. Приети са 

заключенията по СГЕ и ССЕ и представени писмени доказателства. 

Разпитани са свидетели. Назначена е допълнителна СГЕ. Изискани са справки 

от ТД“НАП“ – София. Следващото с.з. е насрочено за 17.05.2021 г., когато 

съдът е дал ход на делото. Приел е заключението по допълнителната СГЕ и 

постъпилите справки, след което е дал ход по същество. 

 С решение № 92 от 10.06.2021 г. съдът е отменил РА в една част и е 

отхвърлил жалбата за другата част. Съобщенията до страните са изпратени 

незабавно и са връчени по надлежния ред. Постъпили са две касационни 

жалби срещу решението, подадени на 02.07.2021 г. и на 16.07.2021 г., които 

са администрирани своевременно във връзка с отстраняване на нередовности 

и размяна на книжа. Делото е изпратено по компетентност на ВАС на 

24.08.2021 г. С решение от 17.05.2022 г. по адм.д. № 8519/2021 г. ВАС, 1-во 

отделение е отменил решението в частта, с която е отхвърлена жалбата и е 

отменил РА и в тази част. Оставил е в сила решението в останалата част. 

Адм.д. № 41/2021 г. е образувано на 08.02.2021 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу заповед за налагане 

на ПАМ от 21.01.2021 г. на началника на отдел „ОД“ – Варна към 

ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на „НАП“. Делото е разпределено на 

08.02.2021 г. от председателя на съда, автоматично между шестима съдии и за 

докладчик е определена съдия Росица Цветкова при натовареност 100 % за 

всеки съдия, а за председателя – 80%. С определение от 09.02.2021 г. съдът е 

конституирал страните. Насрочил е о.с.з. за 23.02.2021 г. и е разпоредил да се 

връчи препис от жалбата на ответната страна за отговор в 14-дневен срок. 

Призовките са изпратени незабавно. В с.з. на 23.02.2021 г. съдът е дал ход на 

делото. Докладвано е и са изслушани страните. Приети са писмените 

доказателства и е даден ход по същество. 

 С решение № 41 от 04.03.2021 г. съдът е отменил обжалваната заповед. 

Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени по надлежния ред. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 20.03.2021 г. По постъпила 

молба от 30.03.2021 г. за издаване на ИЛ съдът се е произнесъл незабавно с 

разпореждане и за издадения ИЛ е извършена надлежна отметка.  
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Съдия Кремена Борисова: 

Адм.д. № 112/2020 г. е образувано на 05.02.2020 г. по жалба срещу акт 

за установяване на публично държавно вземане на зам.изпълнителния 

директор на ДФ „Земеделие“. Образувано е след като с решение от 03.02.2020 

г., постановено от ВАС, е отменено решение от 07.06.2019 г. на АС – Шумен 

по адм.д. № 340/2018 г. и делото е върнато за разглеждане от друг състав на 

същия съд. Постъпило е в АС – Шумен на 05.02.2020 г., образувано е и е 

разпределено на същата дата на докладчик. Разпределението е извършено 

автоматично, като е изключен съдията, постановил отменения съдебен акт. С 

определение от 12.02.2020 г. съдът е конституирал страните, указал им е 

доказателствената тежест и е насрочил производството в открито заседание 

на 17.03.2020 г. Призовки за страните са изпратени на 13.02.2020 г. С 

разпореждане от 11.05.2020 г. докладчикът е пренасрочил делото за 

02.06.2020 г. на основание заповед на административния ръководител, 

издадена във връзка с въведеното в страната извънредно положение. В 

заседание от тази дата е даден ход, докладвана е жалбата, изслушани са 

страните, указано е на ответника да представи доказателства и делото е 

отложено за 07.07.2020 г. В открито заседание от тази дата е даден ход, 

приети са представени доказателства, даден е ход по същество и делото е 

обявено за решаване. 

 Решение е постановено на 24.07.2020 г. Преписи са изпратени на 

страните със съобщения от 24.07.2020 г., връчено на ответника на 31.07.2020 

г., а на жалбоподателя – на 04.08.2020 г. На 17.08.2020 г. е постъпила 

касационна жалба от оспорващия. Указания за писмен отговор са дадени с 

разпореждане от 17.08.2020 г., доведени до знанието на ответната страна на 

19.08.2020 г. Изпратено е за упражняване на инстанционен контрол с писмо 

от 01.09.2020 г. С решение от 15.03.2021 г., постановено по адм.д. № 

10238/2020 г., Върховният административен съд частично е отменил 

постановения от АС – Шумен съдебен акт и го е оставил в сила в останалата 

част. 

Адм.д. № 101/2021 г. е образувано на 26.03.2021 г. по жалба срещу 

ПАМ, дадени с протокол за извършена проверка на дирекция „Инспекция по 

труда“ от същата дата. В печата на съда за образуване на делото е отразено, 

че е образувано по реда на АПК и съдържа искане по чл. 166, ал. 2 АПК. 

Разпределено е на докладчик в деня на образуването между всички съдии, 

като председателят на съда е участвала в разпределението при 80% 

натовареност. С определение от 26.03.2021 г. съдът е дал указания на 

административния орган да представи незабавно административната 

преписка в цялост. С отделно определение от същата дата производството е 

оставено без движение с указания до жалбоподателя за отстраняване на 
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нередовности. Съобщения с указанията до страните са изпратени на 

29.03.2021 г., връчено на административния орган на 29.03.2021 г., а на 

жалбоподателя –  на 30.03.2021 г. С определение от 31.03.2021 г. съдът се е 

произнесъл по направеното с жалбата искане по чл. 166, ал. 2 АПК за спиране 

на изпълнението на принудителните административни мерки. С определение 

от 02.04.2021 г. съдът е конституирал страните, разпределил е 

доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание на 

20.04.2021 г. Призовки са изпратени на страните на същата дата. В първото 

открито заседание от 20.04.2021 г. е даден ход, докладвана е жалбата, 

изслушани са страните, дадена е възможност на пълномощника на 

оспорващия да се запознае с представени доказателства, разпитан е 

допуснатият свидетел и делото е отложено за 01.06.2021 г. На тази дата е 

даден ход, изслушани са страните и е даден ход по същество. 

 С решение от 16.06.2021 г. съдът е отменил дадените на 

жалбоподателя предписания. Съобщения с изготвения съдебен акт са 

изпратени на страните на 16.06.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в 

сила. 

  

Съдия Снежина Чолакова: 

Адм.д. № 195/2020 г. е образувано на 16.04.2020 г. по жалба от 

15.04.2020 г. срещу заповед за уволнение, издадена от министъра на 

вътрешните работи. Разпределено е на докладчик автоматично в деня на 

образуването, между всички съдии. С изключение на административния 

ръководител, която е участвала при 80% в разпределението, всички останали 

съдии са участвали при 100% натовареност. Разпределението е извършено от 

председателя на съда. С определение от 15.05.2020 г. съдът е конституирал 

страните, разпределил е доказателствената тежест, като е указал на всяка от 

страните какво следва да докаже и какви доказателства да ангажира, допуснал 

е по искане на оспорващия двама свидетели и е насрочил делото в открито 

заседание на 10.06.2020 г. Призовки за страните са изпратени на 18.05.2020 г. 

С определение от закрито заседание на 03.06.2020 г. са допуснати двама 

свидетели и на ответната страна. В открито заседание на 10.06.2020 г. е даден 

ход, докладвана е жалбата, приети са представените доказателства, разпитани 

са свидетелите и е даден ход по същество. По делото е постановено решение 

на 09.07.2020 г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 

09.07.2020 г., връчени на 10.07.2020 г. на обжалващия и на ответника – на 

15.07.2020 г. На 22.07.2020 г. по делото е постъпила касационна жалба от 

оспорващия административния акт. С разпореждане от 22.07.2020 г. съдът е 

указал на основание чл. 213а АПК препис от жалбата да се изпрати на 

ответната страна за отговор в 14-дневен срок, а след изтичане на срока по чл. 
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213а, ал. 2 АПК, да се изпрати по компетентност на Върховния 

административен съд. Препис от жалбата е връчен на ответната страна на 

28.07.2020 г. със съобщение от 22.07.2020 г. В указания срок от ответника не 

е постъпило становище и с писмо с изх. № 403/17.08.2020 г. делото е 

изпратено на Върховния административен съд. 

 С решение от 16.12.2020 г., постановено по адм. д. № 10589/2020 г., 

ВАС е оставил в сила обжалваното решение. 

Адм.д. № 268/2021 г. е образувано на 19.08.2021 г. по жалба от 

12.08.2021 г. срещу решение на директора на ТП на НОИ – Шумен, с което е 

отказано отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разпределено е 

автоматично на 19.08.2021 г., между всички съдии. Разпределението е 

извършено от съдия Кремена Борисова. С определение от 15.09.2021 г. съдът 

е конституирал страните, разпределил е конкретно доказателствената тежест 

и е насрочил делото в открито заседание на 13.10.2021 г. Призовки за 

страните са изпратени на 15.09.2021 г. В съдебно заседание от 13.10.2021 г. е 

даден ход, приети са представените доказателства, даден е и ход по същество. 

 Решение по делото е постановено на 12.11.2021 г., преписи от което са 

изпратени на страните на същата дата и са връчени на 15.11.2021 г. и на 

16.11.2021 г. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

  

           Съдия Христинка Димитрова: 

Адм.д. 275/2020 г. е образувано на 01.07.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу решение от 

28.05.2020 г. на ОбС – Каспичан с правно основание чл. 215, ал. 1, вр. чл. 

124б, ал. 5 ЗУТ.  Делото е разпределено на 01.07.2020 г. от председателя на 

съда, автоматично между шестима съдии и за докладчик е определена съдия 

Христинка Димитрова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за 

председателя – 80%. С определение от 02.07.2020 г. жалбата е оставена без 

движение с указание за отстраняване на нередовности, констатирани в нея. 

Дадени са указания на ответната страна да представи доказателства, 

удостоверяващи датата на съобщаването на оспореното решение. Указанията 

са изпълнени с молби от 09.07.2020 г. и от 10.07.2020 г. С определение от 

03.08.2020 г. съдът е конституирал страните. Насрочил е о.с.з. за 10.09.2020 г. 

и е указал доказателствената тежест на страните съобразно чл. 170 АПК. 

Призовките са изпратени на 07.08.2020 г. От ответника е постъпил отговор от 

27.08.2020 г. В с.з. на 10.09.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е 

и е изслушал страните. Приел е писмените доказателства. На основание чл. 

170, ал. 3 АПК е указал на страните кои фактически обстоятелства следва да 

изяснят и ангажират доказателства. Указал е на административния орган да 

окомплектова административната преписка с липсващи документи, касаещи 
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предходно идентично заявление на оспорващия. Следващото с.з. е насрочено 

за 07.10.2020 г., когато е даден ход на делото. Приети са писмени 

доказателства и е даден ход по същество. 

 С решение № 174 от 27.10.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата. 

Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени по надлежния ред. 

Постъпилата на 09.12.2020 г. касационна жалба е администрирана 

своевременно и заедно с делото е изпратена на ВАС на 29.12.2020 г. С 

решение от 15.06.2021 г. по адм.д. № 18 53/2021 г. ВАС, 3-то отделение, е 

отменил обжалваното решение и вместо това е постановил ново, с което е 

отменил оспореното решение на ОбС - Каспичан. 

Адм.д. №  347/2021 г. е образувано на 29.09.2021 г. по постъпила на 

28.09.2021 г. чрез административния орган жалба срещу решение от 

13.09.2021 г. на директора на ТП на „НОИ“ – Шумен, с което за 

неоснователно е прието искане на жалбоподателя за преразглеждане на 

размера на пенсия. Делото е разпределено на 29.09.2021 г. от председателя на 

съда, автоматично между шестима съдии и за докладчик е определена съдия 

Христинка Димитрова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за 

председателя – 80%. С определение от 30.09.2021 г. съдът е конституирал 

страните. Насрочил е о.с.з. за 20.10.2021 г. Дадени са указания във връзка с 

разпределянето на доказателствената тежест. Призовките са изпратени 

незабавно. В с.з. на 20.10.2021 г. съдът е дал ход на делото. Докладвано е и са 

изслушани страните. Приети са писмените доказателства и са допуснати 

гласни. Делото е отложено за 17.11.2021 г., пренасрочено за 08.12.2021 г., 

когато е даден ход. Разпитан е свидетел и е даден ход по същество. 

 С решение № 181 от 13.12.2021 г. съдът е отменил оспореното 

административно решение и е изпратил преписката на административния 

орган за ново произнасяне при съобразяване на дадените в мотивите указания 

по тълкуването и прилагането на закона. Съобщенията са изпратени и  

връчени незабавно. Постъпилата на 22.12.2021 г. касационна жалба е 

администрирана своевременно и по надлежния ред и заедно с делото е 

изпратена на ВАС на 14.01.2022 г. С решение от 06.04.2022 г. по адм.д. № 

713/2022 г. ВАС е оставил в сила решението на АС – Шумен. 

 

          Съдия Маргарита Стергиовска: 

Адм.д. № 219/2020 г. е образувано на 22.05.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган  жалба срещу заповед от 30.04.2020 

г. на Директора на Агенция „Митници“ – София за наложено дисциплинарно 

наказание "уволнение“. Делото е разпределено на 22.05.2020 г. от 

председателя на съда, автоматично между всички съдии и за докладчик е 

определена съдия Маргарита Стергиовска при натовареност 100 % за всеки 
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съдия, а за председателя – 80%. С определение от 27.05.2020 г. съдът е 

конституирал страните. Насрочил е о.с.з. за 18.06.2020 г. и е указал 

доказателствената тежест на страните съобразно чл. 170 АПК. Призовките са 

изпратени незабавно. В с.з. на 18.06.2020 г. съдът е дал ход на делото. 

Докладвано е и са изслушани страните. Приети са писмените доказателства, 

както и четири броя оптични дискове, представени със становището на 

ответната страна. Обявени са за безспорни определени обстоятелства. Дадена 

е възможност на ответната страна за попълване на административната 

преписка с липсващи заповеди и правилник за вътрешния трудов ред. 

Следващото с.з. е насрочено за 09.07.2020 г., когато е даден ход на делото. 

Приети са писмени доказателства и е даден ход по същество. 

 С решение № 119 от 27.07.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата. 

Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени по надлежния ред. 

Постъпилата на 04.08.2020 г. касационна жалба е администрирана 

своевременно по размяна на книжата и заедно с делото е изпратена на ВАС на 

21.08.2020 г. С решение от 02.12.2020 г. по адм.д. № 10250/2020 г. ВАС, 5-то 

отделение е оставил в сила обжалваното решение. 

Адм.д. № 233/2021 г. е образувано на 21.07.2021 г. по постъпило по 

компетентност на същата дата от ОС – Шумен т.д. № 53/2020 г. ведно с в.т.д. 

№ 609/2020 г. на Апелативен съд – Варна. Делото пред ОС – Шумен е било 

образувано по спор за изпълнение на административен договор, сключен 

между НЗОК и изпълнител на медицинска помощ – лечебно заведение след 

влизане в сила на изменението на АПК, ДВ бр. 77/2018 г., в сила от 

01.01.2019 г. Постановеното на 16.10.2020 г. решение по търговското дело на 

ОС – Шумен е обезсилено с решение от 25.05.2021 г. на Апелативен съд – 

Варна, производството е прекратено и изпратено по компетентност на АС – 

Шумен. Разпределено е на 21.07.2021 г. от  председателя на съда, 

автоматично между шестима съдии и за докладчик е определена съдия 

Маргарита Стергиовска при натовареност 100 % за всеки съдия, а за 

председателя – 80%. С определение от 03.08.2021 г. съдът е конституирал 

страните. Насрочил е о.с.з. за 16.09.2021 г. и е дал възможност на страните до 

датата на съдебното заседание да представят нови доказателства. Призовките 

са изпратени незабавно. В с.з. на 16.09.2021 г. съдът е дал ход на делото. 

Докладвано е и са изслушани страните. Приети са писмените доказателства, 

обявени са за установени и ненуждаещи се от доказване факти. Даден е ход 

по същество. 

 С решение № 126 от 23.09.2021 г. съдът е осъдил НЗОК да заплати на 

лечебното заведение определена сума, представляваща извършена и отчетена 

от ищеца, но незаплатена от ответника лечебна дейност за м.април 2020 г. 

Съобщенията са изпратени незабавно и са връчени по надлежния ред. 



41 

 

Постъпилата на 19.10.2021 г. касационна жалба от НЗОК е администрирана 

своевременно и делото е изпратено на ВАС на 29.11.2021 г. С решение от 

01.03.2022 г. по адм.д. № 11963/2021 г. ВАС, 6-то отделение е отменил 

решението и вместо него е отхвърлил предявения иск. Оставил е без 

разглеждане предявения евентуален иск като преждевременно заведен пред 

съда и в тази част е прекратил съдебното производство. 

 

Съдия Бистра Бойн: 

Адм.д. № 79/2020 г. е образувано на 27.01.2020 г. по постъпила на 

същата дата жалба срещу решение на директора на дирекция ОДОП – Варна 

във връзка с обжалван ревизионен акт. Разпределено е от председателя на 

съда автоматично на 27.01.2020 г. между всички съдии. С определение от 

03.02.2020 г. съдът е оставил производството без движение и е указал на 

жалбоподателя да отстрани констатирани нередовности. Със същото 

определение са дадени указания на административния орган да представи 

доказателства относно датата на депозиране на жалбата срещу 

административния акт. Съобщения до страните са изпратени на 03.02.2020 г. 

Молби в изпълнение на указанията са постъпили на 11.02.2020 г. - от 

административния орган и на 13.02.2020 г. - от жалбоподателя. С 

определение от 19.02.2020 г. съдът е конституирал страните, указал им е 

доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание на 

17.03.2020 г. Призовки за страните са изпратени на 19.02.2020 г. С 

разпореждане от 11.05.2020 г. делото е пренасрочено за 02.06.2020 г., поради 

въведеното в страната извънредно положение. В съдебно заседание от 

02.06.2020 г. е даден ход, съдът е допълнил проекто-доклада си, уважил е 

искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и за допускане на 

двама свидетели и е отложил делото за 21.07.2020 г. С определение от 

10.06.2020 г. са допуснати допълнителни задачи по назначената експертиза. 

Доказателство за внесен депозит е представено с молба от 16.06.2020 г. 

Призовка за вещото лице е изпратена на същата дата и е връчена на 

17.06.2020 г. Заключението е представено на 13.07.2020 г. В съдебно 

заседание от 21.07.2020 г. е даден ход, приета е експертизата, назначена е 

допълнителна съдебно-икономическа експертиза, разпитани са свидетелите и 

делото е отложено за 17.09.2020 г. В съдебно заседание от 17.09.2020 г. е 

даден ход, прието е заключението по допълнителната експертиза и а даден 

ход по същество.  

Решение е постановено на 15.10.2020 г. Преписи за страните са 

изпратени на същата дата и са връчени на 15.10.2020 г. и на 19.10.2020 г. На 

30.10.2020 г. от ответника е постъпила касационна жалба, администрирана на 

същата дата, в резултат на което на оспорващия е изпратен препис за отговор 
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в 14-дневен срок. Съобщението с книжата е изпратено незабавно и му е 

връчено на 03.11.2020 г. На 18.11.2020 г. са  постъпили отговор по 

касационната жалба на ответника, както и касационна жалба от оспорващия, 

администрирана с разпореждане по чл. 213, ал. 1 АПК от същата дата. Делото 

е изпратено на Върховния административен съд на 11.12.2020 г., където е 

постановено решение от 18.06.2021 г. по адм.д. № 141/2021 г. 

Адм.д. № 316/2021 г. е образувано на 20.09.2021 г. по жалба от 

17.09.2021 г. срещу заповед на директора на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ“, гр. Велики 

Преслав. Разпределено е на 20.09.2021 г. автоматично между всички съдии. С 

определение от 21.09.2021 г. съдът е конституирал страните, разпределил е 

доказателствената тежест и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

28.10.2021 г. Призовките са изпратени незабавно. В първото открито съдебно 

заседание от 28.10.2021 г. е даден ход, изслушани са страните и делото е 

обявено за решаване.  

Решение е постановено на 15.11.2021 г., преписи до страните са 

изпратени на същата дата, последното връчване е на 30.11.2021 г. Решението 

не е обжалвано и е влязло в сила на 15.12.2021 г., съгласно направеното 

отбелязване в печат на съда на последната страница на съдебния акт. 

         По всички проверени дела се констатира, че  върху придружителното 

писмо от административния  орган, чиито акт се обжалва, е поставен 

регистърен печат на съда, в който е отразена датата на постъпване и входящ 

номер. Върху жалбата е положен печат на съда с текст „да се образува 

административно дело“, съдържащ информация за предмета на делото, името 

на докладчика, дата на образуване и подпис на председател. 

 

          КОНСТАТАЦИИ: 

          Проверените първоинстанционни дела по жалби срещу индивидуални 

административни актове са образувани в деня на постъпване на книжата в 

съда, по изключение – на следващия работен ден, от председателя на съда, 

или по заместване от зам.председателя или друг съдия.  

          Актът за образуване на делата е във формата на печат, съдържащ 

номера на делото, предмета, датата на образуване, името на докладчика, 

подпис на председателя на съда.  

          Делата се разпределят в деня на образуването им, от председателя на 

съда, респ. зам.председателя или друг изрично определен съдия. 

Разпределението се извършва автоматично, при участие на всички съдии, при 

натовареност 100 % за всеки от тях, с изключение на председателя на съда, 

който е с натовареност 80%. По време на обявеното извънредно положение, 

както и с оглед специалния режим на работа по време на епидемичната 
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обстановка, на основание изрични заповеди на административния 

ръководител делата са разпределяни по дежурство.  

         Когато в жалбата срещу индивидуалния административен акт се 

съдържа и искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания 

акт, или е направено искане за допускане на предварително изпълнение, 

делата се образуват и разпределят задължително в деня на постъпване на 

книжата, между всички съдии, с изключение на отсъстващите по обективни 

причини, окомплектоват се и се докладват незабавно на определения на 

случаен принцип съдия. Съдиите докладчици разглеждат и се произнасят по 

исканията по чл. 60, ал. 5 АПК, в закрито заседание, също незабавно. По 

същия начин се постъпва и по направени искания по реда на чл. 166 и чл. 167 

по висящи дела. По исканията не се образуват отделни частни 

административни дела, нито пък производствата се разделят. По направеното 

искане съдът винаги се произнася по образуваното по жалба срещу основния 

административен акт административно дело. Когато искането не е 

конкретизирано или производството е оставено без движение поради 

нередовността му, съдът се е произнасял веднага след изпълнение на 

дадените задължителни указания. 

         Делата се окомплектоват и докладват своевременно на съдията 

докладчик. По всички проверени дела, съдиите извършват необходимата 

проверка по редовност и допустимост на жалбата в кратки срокове – от 1 до 3 

дни, по-рядко – до 7 дни. Изключения от тази практика са установени само по 

делата, образувани по време на извънредното положение през 2020 г., или 

през съдебната ваканция 2021 г. За отстраняване на нередовностите се дават 

ясни, точни и пълни указания. По проверените дела не са констатирани 

постановени многократни разпореждания за оставяне на жалбата или 

производството без движение. 

         По всички проверени административни дела документите от 

административния орган  се изискват своевременно и в кратки срокове. На 

административния орган се изпраща препис от жалбата с приложенията и в 

14-дневен срок му се дава възможност да представи писмен отговор и да 

посочи доказателства, липсващи в преписката. 

         В кратки срокове съдиите се произнасят с определение за насрочване на 

делото за разглеждане в първо о.с.з. С това определение се конституират 

страните в производството, окомплектоват се и се допълват 

административните преписки, разпределя се доказателствената тежест. 

         Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик съобразно 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, като по някои от проверените дела 

първото о.с.з. е насрочено и в по-кратки срокове от 2 месеца, до 1 месец. 
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         Обичайно делата са обявявани за решаване в първото или второто 

съдебно заседание, след събиране на писмени и устни доказателства, при 

разпределена от съдията доказателствена тежест и дадени ясни указания на 

страните. При отлагане на с.з., следващата дата е в рамките на около 1 месец 

и по-рано, рядко – до 2 месеца. 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, най-вече по 

ревизионните административни производства. Именно по проверените 

производства по оспорване на ревизионни актове и потвърждаващите ги 

административни решения, са проведени и повече от две открити съдебни 

заседания, главно за събиране на доказателства, най-често – експертизи. 

Нередовно призоваване на страните или други участници в производството не 

е често срещана причина за отлагане на делата. През 2020 г. се е наложило и 

отсрочване на с.з. по време на въведеното извънредно положение или 

усложнена и влошена епидемична обстановка. Независимо от тежките 

обективни обстоятелства, съдиите са положили усилия за срочното 

приключване на производствата. 

          Решенията по проверените дела са постановени и обявени в 

едномесечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 АПК. Съобщенията до 

страните са изпращани най-често незабавно – в деня на обявяване на 

решението или най-късно – на следващия ден. 

          Постъпилите срещу постановените съдебни актове касационни жалби 

са администрирани своевременно от съдиите докладчици. От обжалваните 

съдебни решения по проверените дела, една част  са отменени изцяло или 

частично, друга част са потвърдени от ВАС.  

          Съдиите са се произнасяли незабавно или в кратки срокове по подадени 

от страните молби по свършените дела, най-вече – за издаване на 

изпълнителни листове. Постановявали са мотивирани и издържани 

разпореждания по реда на чл. 406 ГПК. За издадените изпълнителни листове 

са извършени надлежни отметки. На последната страница от всеки съдебен 

акт е поставен печат с вписана дата на влизането му в сила, проверена от 

съдия. 

         Протоколите от съдебни заседания по проверените дела са изготвени 

своевременно, в изискуемата форма и съобразно изискванията.  

         Всички разпореждания на съдиите са изпълнявани незабавно или в 

кратки срокове, точно и прецизно. Постъпващите книжа, молби, заявления 

или върнатите съобщения и призовки са докладвани своевременно на 

съдиите. 
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3.4. Административни производства, образувани през 2020 г. 

и 2021 г., по жалби срещу подзаконови нормативни 

актове 

 

През 2020 г. протестите срещу подзаконовите нормативни актове са 

намалели чувствително, в сравнение с предходната година. Образуваните в 

АС – Шумен дела от тази категория са 19 броя, за сравнение – през 2019 г. 

образуваните по протести на прокурори срещу актове на общинските съвети 

дела са били 52 броя. През 2021 г. броят на образуваните дела е още по-малък 

– 9 броя. Към датата на проверката всички дела са приключени. 

 

Проверени дела: 

Адм.д. № 48/2020 г. /съдия-докладчик Росица Цветкова/ е образувано 

на 20.01.2020 г. по постъпил на същата дата протест от ОП – Шумен  срещу 

Наредба за определяне на местни данъци и такси. Разпределено е 

автоматично в деня на постъпване на протеста между всички съдии, 

участващи на 100%, с изключение на административния ръководител – при 

80%.  С разпореждане от 21.01.2020 г., постановено и подписано от 

докладчика, са конституирани страните: вносителя на протеста /прокурор към 

Окръжната прокуратура/ и ответника /съответния общински съвет/, 

разпределена е доказателствената тежест, указано е оспорването да се съобщи 

по реда на чл. 181, ал. 1 и ал. 2 АПК, приложим съгласно чл. 188 АПК, 

насрочено е открито съдебно заседание на 04.03.2020 г. и е указано препис от 

протеста да се изпрати на ответника за писмен отговор  в 14-дневен срок. 

Призовките за страните и съобщение за публикуване на оспорването в ДВ са 

изпратени незабавно. На 18.02.2020 г. е постъпила молба от общинския съвет, 

чийто подзаконов акт се обжалва, с искане за прекратяване на 

производството, поради предприети мерки за актуализиране на атакуваните 

разпоредби. С ръкописно разпореждане върху молбата от 18.02.2020 г. съдът 

е указал преписи от постъпилите документи да се изпратят на окръжната 

прокуратура. С определение от 18.02.2020 г., постановено и подписано от 

всички членове на съдебния състав, съдът е отменил разпореждането си за 

насрочване на открито съдебно заседание, оставил е без разглеждане протеста 

и е прекратил производството по делото. Съдът се е мотивирал с липсата на 

предмет на делото, предвид изменението на протестираните подзаконови 

разпоредби. Преписи от прекратителното определение със съобщения до 

страните са изпратени незабавно. 

Адм.д. № 51/2020 г. /съдия-докладчик Христинка Димитрова/ е 

образувано на 21.01.2020 г. по постъпил на същата дата протест на ОП – 

Шумен срещу Наредба, приета от общински съвет за осигуряване на 
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противопожарна безопасност. Разпределено е автоматично между всички 

съдии в деня на образуване на делото. С разпореждане от 22.01.2020 г., 

постановено в закрито заседание от докладчика, са конституирани страните, 

насрочено е открито заседание на 09.03.2020 г., указано е оспорването да се 

съобщи по реда на чл. 181, ал. 1 и ал. 2 АПК и е разпределена 

доказателствената тежест. Съобщение за публикуването в ДВ и призовки за 

страните са изпратени на 22.01.2020 г. В съдебно заседание от 09.03.2020 г. е 

даден ход, докладван е постъпилият протест, изслушани са страните, делото е 

обявено за решаване.  

С решение от 11.03.2020 г. е прогласена нищожността на 

протестираната Наредба. Преписи от решението са изпратени на страните със 

съобщения от 11.03.2020 г. 

Адм.д. № 52/2020 г. /съдия-докладчик Снежина Чолакова/ е 

образувано на 21.01.2020 г. по постъпил на същата дата протест от ОП – 

Шумен срещу разпоредби от Наредба за определяне размера на местни 

данъци и такси. Разпределено е автоматично в деня на образуването между 

всички съдии. С разпореждане от 23.01.2020 г. съдът е оставил 

производството без движение и е дал указания на прокуратурата да 

конкретизира протеста в 7-дневен срок. Съобщения с указанията е изпратено 

на 23.01.2020 г., връчено на 27.01.2020 г. Уточнение от ОП - Шумен в 

изпълнение на указанията е постъпило на 28.01.2020 г. С разпореждане от 

04.02.2020 г. съдът повторно е оставил протеста без движение за 

допълнително конкретизиране по оспорването. Новите указания са доведени 

до знанието на прокуратурата на 05.02.2020 г. със съобщение от 04.02.2020 г. 

Последващо уточнение е постъпило на 06.02.2020 г. С разпореждане от 

06.02.2020 г. съдът е конституирал страните, насрочил е делото в открито 

заседание за 16.03.2020 г., указал е препис от протеста да се изпрати на 

другата страна с възможност за отговор в 14-дневен срок, разпоредил е да се 

изпрати съобщение за оспорването в ДВ за публикуване, разпределил е 

доказателствената тежест и е указал на ответника в случай, че протестираните 

разпоредби бъдат изменени или отменени, незабавно да изпрати препис от 

решението от заседанието на общинския съвет. Призовки за страните и 

съобщение до редакцията на ДВ са изпратени незабавно. На 09.03.2020 г. по 

делото е постъпила писмо от общинския съвет, към което е приложено 

решение за изменение на протестираната Наредба. С определение от 

12.03.2020 г. съдебният състав е отменил разпореждането си от 06.02.2020 г. 

за насрочване на делото в открито заседание, оставил е без разглеждане 

протеста и е прекратил производството. Преписи от определението са 

изпратени на страните със съобщения от 12.03.2020 г. 
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Адм.д. № 54/2020 г. /съдия-докладчик Бистра Бойн/ е образувано на 

21.01.2020 г. по протест от същата дата на ОП – Шумен срещу разпоредби на 

Наредба за определяне на местни данъци и такси. Разпределено е 

автоматично в деня на образуването между всички съдии. С разпореждане от 

22.01.2020 г. съдът е конституирал страните, насрочил е делото в открито 

заседание на 04.03.2020 г., указал е препис от протеста да се изпрати на 

ответната страна за отговор в 14-дневен срок, разпределил е 

доказателствената тежест, разпоредил е съобщение за оспорването да се 

изпрати до редакцията на ДВ за публикуване, указал е на ответника незабавно 

да уведоми съда и представи евентуално решение на общинския съвет, с 

което са изменени или отменени протестираните разпоредби. Призовките до 

страните и съобщението до ДВ са изпратени незабавно. На 12.02.2020 г. от 

ответника е постъпило писмо, с което съдът е уведомен за взето решение от 

общинския съвет за синхронизиране на протестираните разпоредби с 

изискването на нормативен акт от по-висок ранг. С разпореждане съдът е 

указал да бъде уведомена ОП – Шумен. С определение на тричленния състав 

от 20.02.2020 г. е отменено разпореждането за насрочване на делото в открито 

заседание, оставен е без разглеждане протеста и е прекратено производството 

по административното дело. Съобщения до страните са изпратени незабавно. 

Адм.д. № 57/2020 г. /съдия-докладчик Кремена Борисова/ е 

образувано на 21.01.2020 г. по протест на ОП – Шумен от същата дата срещу 

Наредба за определяне на местни данъци и такси. С подробно разпореждане 

от 21.01.2020 г. съдът е конституирал страните, разпределил е 

доказателствената тежест, указал е препис от протеста да се изпрати на 

ответната страна за писмен отговор в 14-дневен срок, указал е на ответника 

да уведоми съда незабавно за последващи изменения в атакуваната Наредба, 

разпоредил е съобщение за оспорването да се изпрати за публикуване в ДВ и 

е насрочил делото в открито заседание на 09.03.2020 г. Съобщението до ДВ и 

призовките за страните са изпратени незабавно. С разпореждане от 06.03.2020 

г. на председателя делото е пренасрочено за 23.03.2020 г., поради заболяване 

на докладчика. На 05.03.2020 г. е постъпило писмо от общинския съвет, с 

което съдът е уведомен, че на 24.03.2020 г. предстои разглеждане и приемане 

на решение за изменение на протестираната наредба, а  на 23.03.2020 г. е 

постъпила молба от ответната страна за отлагане о.с.з. за друга дата, предвид 

насроченото за 24.03.2020 г. заседание на общинския съвет. На 06.04.2020 г. 

от ответника са представени доказателства за взетите решения, свързани с 

изменение на протестираната наредба. С определение от 10.04.2020 г. съдът е 

оставил без разглеждане протеста и е прекратил производството по 

административното дело. Страните са уведомени за определението на 

12.06.2020 г. и на 16.06.2020 г. със съобщения, изпратени на 13.04.2020 г. 
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Адм.д. № 63/2020 г. /съдия-докладчик Маргарита Стергиовска/ е 

образувано на 22.01.2020 г. по протест на ОП – Шумен от същата дата срещу 

Наредба за осигуряване на пожарна безопасност, приета от Общински съвет 

Нови пазар. Разпределено е автоматично в деня на образуване на делото 

между всички съдии. С разпореждане от 06.02.2020 г. съдът е конституирал 

страните, насрочил е делото в открито заседание на 09.03.2020 г., указал е 

препис от протеста да се изпрати на ответника за писмен отговор в 14-дневен 

срок, разпоредил е да се изпрати съобщение за публикуване на оспорването в 

ДВ, разпределил е доказателствената тежест и изрично е указал на ответника 

да уведоми незабавно съда за последващи решения на общинския съвет, 

свързани с промени в атакувани подзаконов нормативен акт. Призовките до 

страните и съобщението до ДВ са изпратени незабавно. В съдебно заседание 

от 09.03.2020 г. е даден ход, докладван е протеста, изслушани са страните и е 

даден ход по същество. С решение от 16.03.2020 г. съдът е прогласил 

нищожността на протестираната наредба. Съобщения до страните са 

изпратени на 10.04.2020 г., връчени на 22.05.2020 г. и на 26.05.2020 г.  

По-късното изпращане на съобщения по проверените дела съвпада с 

периода на обявено извънредно положение в страната. 

 

           КОНСТАТАЦИИ: 

            Всички проверени дела са образувани и разпределени от председателя 

на АС – Шумен в деня на постъпване на протеста от ОП –Шумен срещу 

съответния подзаконов нормативен акт. Разпределението на делата е 

извършено електронно, автоматично, между всички съдии от съда, при равна 

натовареност 100%, с изключение на административния ръководител, 

участващ на 80%.. 

           Администрирането на делата е извършено от определения съдия 

докладчик, своевременно, като са указани действията за отстраняване на 

нередовностите в протеста, Дадени са конкретни указания на съответния 

общински съвет – ответник по делата, за окомплектоване на 

административната преписка по приемане на оспорения подзаконов 

нормативен акт и изрично е указана възможността за евентуално изменение 

или отмяна на атакувания им акт. Своевременно са изпълнени  всички 

изисквания на  чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 АПК за съобщаване на 

оспорването. Своевременни са и извършените проверки относно 

обнародването на оспорването в ДВ, като делото е докладвано за насрочване 

на съдията, който след като е приел протеста за редовен и допустим, е 

конституирал страните, разпределил е доказателствената тежест между тях и 

е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. 
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            Делата са разгледани в състав от трима съдии, с  участието на  

прокурор /чл. 191 и чл. 192 АПК/. Тричленният съдебен състав, разгледал 

делото, е касационният състав, в който участва съдията-докладчик. 

            Производствата по част от проверени дела са прекратени, поради 

липса на правен интерес, след като в хода на образуваното съдебно 

административно производство, оспореният подзаконов нормативен акт, 

респ. оспорените разпоредби от подзаконовия административен акт, са били 

изменени или отменени. 

 

3.5. Първоинстанционни административни дела, образувани 

през 2020 г. и 2021 г. по реда на чл. 203 и сл. АПК. 

През 2020 г. в АС – Шумен, според годишния доклад за дейността на 

съда, са образувани 31 административни дела по искове по реда на АПК. В 

сравнителния анализ за постъпленията през двете предходни години 

посоченият брой е 26, а според изготвения за нуждите на проверката списък 

на делата по чл. 203 АПК, подписан от съдебния администратор, постъпилите 

през 2020 г. дела са 22 броя. Производствата по всички тези 22 

административни искови дела са приключени – 16 през 2020 г. и 6 до края на 

м. май 2021 г.  

Образуваните през 2021 г. административни искови дела са 13 броя, 

видно от годишния доклад, изготвен от председателя на съда и 8 броя, видно 

от представения и изготвен от съдебен деловодител списък на делата по чл. 

203 АПК, образувани през 2021 г. Според посочените в списъка данни, 

всички производства са приключени, с изключение на едно – адм.д. № 

417/2021 г., насрочено за 18.05.2022 г.  

 

Проверени дела: 

  Съдия Росица Цветкова 

 Адм.д. № 119/2020 г. е образувано на 13.02.2020 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност, съобразно чл. 135, ал. 2 АПК, адм.д. № 270/2020 

г. на АС – Варна, образувано по искова молба с предявен иск с правно 

основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени 

вреди. Делото е разпределено на 13.02.2020 г. от председателя на съда, 

автоматично между шестимата съдии и за докладчик е определена съдия 

Росица Цветкова. Натовареността е 100 % за всеки съдия, а за председателя – 

80%. На 14.02.2020 г. е постановено определение, с което са конституирани 

страните, вкл. контролираща страна – ОП-Шумен. Разпоредено е на 

ответника да се изпрати препис от исковата молба с приложенията за отговор 

в 14-дневен срок, съгласно чл. 163, ал. 2 АПК. Изискано е АНД от РС – Елин 

Пелин. Насрочено е о.с.з. за 24.03.2020 г., пренасрочено за 09.06.2020 г., 
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когато е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са явилите се страни. 

Приети са писмени доказателства и съдът е дал ход по същество. 

 С решение № 78 от 15.06.2020 г. съдът е уважил предявения иск. 

Изпратени са съобщения на страните незабавно, връчени по надлежния ред. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 10.07.2020 г. 

          На 26.06.2020 г. от ищеца е постъпила молба за допълване на 

решението на основание чл. 248, ал. 1 ГПК, която е администрирана 

незабавно. С разпореждане от същата дата е наредено на ответната страна да 

се изпрати препис за становище в едноседмичен срок, постъпило в съда на 

08.07.2020 г. С определение от 14.07.2020 г. съдът е отхвърлил молбата по чл. 

248 ГПК. С определение от 26.10.2020 г. по адм.д. № 10862/2020 г. ВАС, 3-то 

отделение е отменил определението и вместо него е уважил молбата. 

 На 25.11.2020 год. е постъпила молба за издаване на ИЛ. С две отделни 

разпореждания от 26.11.2020 г. съдът е наредил издаване на два отделни ИЛ в 

полза на ищеца и на процесуалния представител. 

Адм.д. № 282/2021 г. е образувано на 25.08.2021 г. по постъпила на 

20.08.2021 г. искова молба с предявен иск с правно основание чл. 1, ал. 1 

ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото е 

разпределено на 25.08.2021 г. от председателя на съда, автоматично между 

шестимата съдии и за докладчик е определена съдия Росица Цветкова, при 

натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. С определение 

от 08.09.2021 г. исковата молба е оставена без движение с указания за 

отстраняване на нередовности. С определение от същата дата ответникът е 

задължен да представи административна преписка по издаване на 

разпореждане за изменение на пенсия. Съобщенията са изпратени на страните 

незабавно и са им връчени, както следва: на ищеца – на 09.09.2021 г. и на 

ответника на 14.09.2021 г. Молба за отстраняване на нередовностите е 

постъпила на 15.09.2021 г. Административната преписка е представена на 

20.09.2021 г. в съда. 

 С определение от 23.09.2021 г. съдът е върнал исковата молба и е 

прекратил производството по делото. Приел е, че искът е  преждевременно 

подаден, тъй като административното производство пред административния 

орган не е приключило. Съобщението до ищеца е изпратено незабавно и му е 

връчено на 27.09.2021 г. Определението не е обжалвано. 

 

Съдия Кремена Борисова 

Адм.д. № 311/2020 г. е образувано на 07.08.2020 г. по постъпила на 

04.08.2020 г. искова молба с предявен осъдителен иск за присъждане на 

обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на 

полицейски органи. Делото е разпределено на 07.08.2020 г. от съдия Кремена 
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Борисова, автоматично между шестимата съдии и за докладчик е определена 

съдия Кремена Борисова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за 

председателя – 80%. На 12.08.2020 г. е постановено определение, с което са 

конституирани страните, вкл. контролираща страна – ОП-Шумен. 

Разпоредено е на ответника да се изпрати препис от исковата молба с 

приложенията за отговор в 14-дневен срок, съгласно чл. 163, ал. 2 АПК. 

Разпределена е доказателствената тежест. Насрочено е о.с.з. за 06.10.2020 г. 

Призовките са изпратени на 13.08.2020 г. Становище от ответника е 

постъпило на 02.09.2020 г. В о.с.з на 06.10.2020 г. не е даден ход на делото. 

Исковата молба е оставена без движение с подробни указания за отстраняване 

на нередовности, отстранени с молба от 13.10.2020 г. С определение от 

16.10.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. за 03.11.2020 г., пренасрочено за 

05.01.2021 г., когато е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са 

явилите се страни. Приети са писмени доказателства. За събиране на 

доказателства съдът е насрочил с.з. за 02.02.2021 г. С определение от з.з. на 

11.01.2021 г.  съдът е допуснал СМЕ с изрично определени задачи. В о.с.з. на 

02.02.2021 г. съдът е дал ход на делото. Оставил е без уважение искане на 

ищеца за отвеждане на съдията докладчик от разглеждане на делото. Приети 

са писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Следващото с.з. е 

насрочено за 09.03.2021 г. Вещото лице по допуснатата СМЕ е назначено с 

определение от з.с.з. на 26.02.2021 г. след изпращане на писма до различни 

медицински учреждения. Заключението по допуснатата СМЕ е депозирано на 

01.03.2021 г. В с.з. на 09.03.2021 г. съдът е дал ход на делото. Приел е 

заключението на вещото лице и е дал ход по същество. 

 С решение № 61 от 05.04.2021 г. съдът е отхвърлил изцяло предявения 

иск. Съобщенията до страните са изпратени незабавно. Срещу решението на 

19.04.2021 г. е постъпила касационна жалба от ищеца, която с разпореждане 

от 20.04.2021 г. е оставена без движение на основание чл. 213а, ал. 1 АПК с 

указание за довнасяне на дължима държавна такса. Молба в изпълнение на 

указанията е постъпила на 26.04.2021 г. На същата дата е постъпила и частна 

жалба от ответника против определение от 05.04.2021 г., с което е отказано 

отменяне на наложена глоба. С разпореждане от 12.05.2021 г. съдът е 

разпоредил препис от КЖ на ищеца да се изпрати на другите страни за 

отговор в 14.дневен срок, след изтичане на който делото да се изпрати във 

ВАС по компетентност.  

 С решение от 22.02.2022 г. по адм.д. №8192/2021 г. ВАС, 3-то 

отделение, е отменил решение № 61 от 05.04.2021 г. и е върнал делото за ново 

разглеждане от друг състав. Отменил е и определенията относно наложената 

глоба на ответника. 



52 

 

Адм.д. № 68/2021 г. е образувано на 05.03.2021 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност гр.д. № 1209/2020 г. на РС-Нови Пазар, 

образувано по искова молба  с предявени искове с правно основание чл. 1, ал. 

1 ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени 

вреди срещу различни ответници. Делото е разпределено на 05.03.2021 г. от 

председателя на съда, автоматично между шестима съдии и за докладчик е 

определена съдия Кремена Борисова при натовареност 100 % за всеки съдия, 

а за председателя – 80%. С определение от 10.03.2021 г. исковата молба е 

оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности. 

Съобщението до ищеца е изпратено незабавно и му е връчено на 16.03.2021 г. 

На 18.03.2021 г. е депозирана допълнителна искова молба. С определение от 

22.03.2021 г. съдът е конституирал страните. Разпоредил е на ответната 

страна да се изпрати препис от исковата молба и допълнителната искова 

молба с указание за отговор в 14-дневен срок. Служебно е изискал материали 

във връзка със задържането на ищеца. Насрочил е о.с.з. за 20.04.2021 г., 

когато е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са страните и 

исковата молба е оставена без движение като на ищеца са дадени указания за 

отстраняване на нередовности. Следваща допълнителна искова молба е 

постъпила на 29.04.2021 г. и с определение от 07.05.2021 г. съдът е насрочил 

о.с.з. за 01.06.2021 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. 

Приети са писмени доказателства. Допуснати са гласни доказателства. 

Разпитани са водени свидетели. Служебно са изискани материали по 

досъдебно производство по описа на РУ МВР – Шумен. Следващото с.з. е 

насрочено за 06.07.2021 г., когато е даден ход на делото. Разпитани са 

свидетели и са приети писмени доказателства. За събиране на доказателства 

делото е отложено за 05.10.2021 г., когато е разпитан свидетел, приети са 

писмени доказателства и е даден ход по същество. 

 С решение № 143 от 28.10.2021 г. съдът отхвърлил предявените искове. 

Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са връчени по надлежния 

ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 19.11.2021 г. 

 

Съдия Снежина Чолакова-Маринова 

Адм.д. № 24/2020 г. е образувано на 13.01.2020 г. по постъпила на 

10.01.2020 г. искова молба с предявен иск с правно основание чл. 1, ал. 1 

ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото е 

разпределено на 13.01.2020 г. от председателя на съда, автоматично между 

всички съдии и за докладчик е определена съдия Снежина Чолакова-

Маринова. На 14.01.2020 г. е постановено определение, с което са 

конституирани страните, вкл. контролираща страна – ОП-Шумен. 

Разпоредено е на ответника да се изпрати препис от исковата молба с 
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приложенията за отговор до датата на съдебното заседание. Изискано е АНД 

от РС – Шумен. Насрочено е о.с.з. за 29.01.2020 г., когато е даден ход на 

делото. Докладвано е. Изслушани са явилите се страни. Приети са писмени 

доказателства и съдът е дал ход по същество. 

 С решение № 43 от 27.02.2020 г. съдът е уважил предявения иск. 

Изпратени са съобщения на страните незабавно, връчени по надлежния ред. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 23.05.2020 г. На 17.06.2020 г. 

от ищеца е постъпила молба за издаване на ИЛ. С разпореждане от 18.06.2020 

г. съдът е наредил издаване на ИЛ в полза на ищеца. 

Адм.д. № 75/2021 г. е образувано на 11.03.2021 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен иск с правно основание чл. 1, ал. 1 

ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото е 

разпределено на 11.03.2021 г. от председателя на съда, автоматично между 

всички съдии и за докладчик е определена съдия Снежина Чолакова-

Маринова. С определение от 23.03.22021 г. съдът е конституирал надлежните 

страни. Разпоредено е на ответника да се изпрати препис от исковата молба с 

приложенията за отговор в 14-дневен срок, съгласно чл. 163, ал. 2 АПК. 

Дадени са указания по доказателствата. Насрочено е о.с.з. за 28.04.2021 г. 

Отговор на исковата молба е постъпил на 14.04.2021 г. Във връзка с 

направените в него възражения, съдът с определение от 19.04.2021 г. е 

отменил определението си от 23.03.2021 г. в частта за насрочване на о.с.з., 

оставил е без движение исковата молба и е дал указания за отстраняване на 

нередовностите. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са им 

връчени по надлежния ред. Молба от ищеца, в изпълнение на дадените му 

указания, е постъпила на 22.04.2021 г. С определение от същата дата съдът 

отново е оставил без движение исковата молба и е дал повторно указания за 

отстраняване на нередовности. С молба от 26.04.2021 г. ищецът е отстранил 

нередовностите и с определение от 29.04.2021 г. съдът е насрочил о.с.з. за 

26.05.2021 г. Разпоредил е препис от уточняващите молби да се връчат на 

ответника и на контролиращата страна за становище в 14-дневен срок. 

Ответникът е задължен да представи цялата административна преписка по 

партида на недвижим имот. От ЧСИ е изискано заверено копие на 

изпълнително дело. На страните е указана доказателствената тежест. В с.з. на 

26.05.2021 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е. Изслушал е явилите 

се страни. Приел е писмените доказателства, вкл. изпълнителното дело и 

материалите по административната преписка и е дал ход по същество. 

 С решение № 101 от 25.06.2021 г. съдът е уважил частично предявения 

иск. Изпратени са съобщения на страните незабавно, връчени по надлежния 

ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 17.07.2021 г.  
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Съдия Христинка Димитрова 

Адм.д. № 43/2020 г. е образувано на 17.01.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен осъдителен иск с правно основание чл. 

1, ал. 1 ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото 

е разпределено на 17.01.2020 г. от председателя на съда, автоматично между 

всички съдии и за докладчик е определена съдия Христинка Димитрова. С 

определение от 20.01.2020 г. съдът е оставил без движение исковата молба с 

указания за отстраняване на констатирани в нея нередовности. Съобщението 

до ищеца е изпратено на 21.01.2020 г. и му е връчено на 24.01.2020 г. Молбата 

в изпълнение на указанията е депозирана на 28.01.2020 г. На същата дата е 

постановено определение, с което са конституирани страните, вкл. 

контролираща страна – ОП-Шумен. Разпоредено е на ответника да се изпрати 

препис от исковата молба с приложенията за отговор в 14-дневен срок. На 

ищеца са дадени указания по доказателствата. Изискано е 

административнонаказателно дело от РС – Нови Пазар. Насрочено е о.с.з. за 

24.02.2020 г., когато е даден ход на делото. Приети са писмени доказателства 

и е даден ход по същество. 

 С решение № 50 от 06.03.2020 г. съдът е уважил изцяло предявения иск. 

Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са връчени по надлежния 

ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 06.06.2020 г. 

 

Съдия Маргарита Стергиовска 

Адм.д. № 41/2020 г. е образувано на 17.01.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен иск с правно основание чл. 1, ал. 1 

ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото е 

разпределено на 17.01.2020 г. от председателя на съда, автоматично между 

всички съдии и за докладчик е определена съдия Маргарита Стергиовска.  

На 23.01.2020 г. е постановено определение, с което са конституирани 

страните, вкл. контролираща страна – ОП-Шумен. Разпоредено е на 

ответника да се изпрати препис от исковата молба с приложенията за отговор 

в 14-дневен срок. Изискано е АНД от РС – Нови Пазар. Насрочено е о.с.з. за 

06.02.2020 г., когато е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са 

явилите се страни. Приети са писмени доказателства и съдът е дал ход по 

същество. 

 С решение № 37 от 19.02.2020 г. съдът е уважил предявения иск. 

Изпратени са съобщения на страните незабавно, връчени по надлежния ред. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 11.03.2020 г. На 13.03.2020 г. 

от ищеца е постъпила молба за издаване на ИЛ. С разпореждане от 16.03.2020 

г. съдът е наредил издаване на ИЛ в полза на ищеца. 
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Адм.д. № 5/2021 г. е образувано на 05.01.2021 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност гр.д. № 2788/2020 г. на РС-Шумен, образувано по 

искова молба с предявен иск с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, за 

присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото е разпределено на 

05.01.2021 г. от председателя на съда, автоматично между всички съдии в 

съда и за докладчик е определена съдия Маргарита Стергиовска. С 

определение от 11.01.2021 г. исковата молба е оставена без движение, с 

дадени подробни указания за отстраняване на нередовности. Съобщението е 

изпратено незабавно и е връчено на ищеца на 18.01.2021 г. На 25.01.2021 г. от 

ищеца е депозирана молба с искане за предоставяне на правна помощ. С 

определение от същата дата съдът му е дал възможност да представи 

декларация за имуществено, семейно състояние и др. С определение от 

17.02.2021 г. съдът е оставил молбата за предоставяне на правна помощ без 

уважение. Със същото определение съдът повторно е оставил исковата молба 

без движение, като е дал втора възможност на ищеца да отстрани 

нередовностите й.  

С определение от 11.03.2021 г. съдът е оставил исковата молба без 

разглеждане и е прекратил производството по делото поради неизпълнение на 

дадените указания. Съобщението до ищеца е изпратено незабавно и му е 

връчено на 19.03.2021 г. С определение от 27.09.2021 г. по адм.д. № 

8838/2021 г. ВАС, 3-то отделение, е оставил в сила определението на АС – 

Шумен. 

 

Съдия Бистра Бойн 

Адм.д. № 40/2020 г. е образувано на 17.01.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен осъдителен иск с правно основание чл. 

1, ал. 1 ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди. Делото 

е разпределено на 17.01.2020 г. от председателя на съда, автоматично между 

всички съдии и за докладчик е определена съдия Бистра Бойн при 

натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. На 21.01.2020 г. 

е постановено определение, с което са конституирани страните, вкл. 

контролираща страна – ОП-Шумен. Разпоредено е на ответника да се изпрати 

препис от исковата молба с приложенията за отговор. Дадена е възможност 

на страните да представят нови доказателства до съдебното заседание. 

Изискано е административнонаказателно дело от РС – Нови Пазар. 

Насрочено е о.с.з. за 13.02.2020 г., когато е даден ход на делото. Приети са 

писмени доказателства и е даден ход по същество. 

 С решение № 39 от 20.02.2020 г. съдът е уважил изцяло предявения иск. 

Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са връчени по надлежния 

ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 11.03.2020 г. 
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 По всички проверени искови производства съдиите с протоколно 

определение в о.с.з., съобразно разпоредбата на чл. 170, ал. 3, вр. ал. 1 АПК, 

са разпределяли доказателствената тежест и са давали указания на страните в 

тази връзка. 

 

         КОНСТАТАЦИИ: 
         Върху постъпилите в Административен съд – Шумен искови молби по 

чл. 203 АПК се поставят два печата, от които един регистърен с отразени 

входящ номер и дата на постъпване и втори, представляващ разпореждане за 

образуване на делото.  

         Проверените първоинстанционни административни искови дела са 

образувани и разпределени главно от председателя на съда, в деня на 

постъпване на книжата, с изключение на образуваните през м. август 2021 г. 

дела, по време на съдебната ваканция. Актът за образуване е във формата на 

печат, съдържащ номера на делото, датата на образуване, подпис на 

образуващия съдия. Разпределението е извършено автоматично, при участие 

на всички съдии с натовареност - 100 %, с изключение на председателя на 

съда, който участва при разпределението на делата с натовареност 80%.   

         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 14 дни /най-често между 3 и 5 дни/, или незабавно. В тези 

производства често се прибягва до оставяне на исковите молби без движение, 

предвид допуснатите от ищците нередовности, като се дават и повторни 

възможности за отстраняването им. По няколко  от проверените дела, 

производството е оставено без движение в насроченото първо о.с.з., на което 

не е даден ход на делото. По всички производства в същите кратки срокове 

съдиите са постановявали актовете си за насрочване на първото о.с.з., като са 

започвали и размяна на книжата, определяйки 14-дневен срок за депозиране 

на писмен отговор, съобразно разпоредбата на чл. 163, ал. 2 АПК. 

Установената в това отношение в съда практика е непротиворечива и 

постоянна. Актовете са именувани определения, по изключение - 

разпореждания. Произнасяли са се задължително по доказателствените 

искания и доказателствата, разпределяли са доказателствената тежест. 

Първото о.с.з. е насрочвано до 1 месец, рядко – до 2 месеца от постъпване на 

исковата молба, по изключение – през 2020 г. през по-дълги интервали, 

предвид извънредното положение и епидемичната обстановка, налагащи 

отсрочване или пренасрочване на делата.   

         Производствата са разгледани и приключени почти по всички проверени 

дела в първото о.с.з., вкл. и през 2020 г., което се обяснява с много добрата 
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предварителна подготовка, извършена от съдиите докладчици по делата, 

преди внасянето им за разглеждане в открито заседание. Констатираните 

редки изключения от тази добра практика се дължат основно на обективни 

причини във връзка с нередовни искови молби и с необходимостта от 

събиране на доказателствата. 

         Решенията са постановени в изключително кратки срокове –2 седмици, 

по изключение в рамките на 1-месечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 

АПК. Съобщенията до страните са изпратени същия ден, много рядко на 

следващия ден, при спазване на установените правила относно течението и 

спирането на сроковете по време на извънредното положение в страната през 

2020 г.   

         Постъпилите касационни жалби, вкл. частни, са администрирани 

своевременно. По проверените дела не бяха констатирани допуснати 

закъснения при подготовката и изпращането на делата във ВАС. 

Своевременно са постановени и разпорежданията по чл. 406 ГПК, за издаване 

на поискани изпълнителни листове по свършените дела. 

 

3.6. Частни административни дела     

            Намаление спрямо предходната 2019 г. е налице и при постъпленията 

на делата, попадащи в категорията частни административни дела. 

Образуваните през 2020 г. частни административни дела са общо 173, като и 

толкова са разпределени, разгледани и приключени в края на годината. По 

съдии делата са разпределени както следва: съдия Росица Цветкова – 15 броя, 

съдия Кремена Борисова – 51 броя, съдия Снежина Чолакова-Маринова – 13 

броя, съдия Христинка Димитрова – 35 броя, съдия Маргарита Стергиовска – 

27 броя и съдия Бистра Бойн – 32 броя. Постъпилите през 2020 г. частни 

административни дела са преимуществено по искания  по чл. 75 ДОПК, чл. 

121 ДОПК, чл. 60 и чл. 166 АПК. Според справката от деловодната програма 

на съда, по всички частни административни дела, по които са предвидени 

незабавни или кратки срокове за произнасяне  /чл. 75 ДОПК, чл. 121 ДОПК и 

чл. 60 АПК/, съдиите са постановили актовете си в деня на образуването им. 

В много редки случаи, по искания по чл. 121 ДОПК и чл. 60 АПК актовете са 

постановени на следващия ден. Видно от предоставената справка, само по три 

дела се установяват по-дълги срокове на произнасяне: ч.адм.д. № 205/2020 г., 

образувано на 30.04.2020 г. по искане по чл. 75 ДОПК, приключено с акт на 

10.06.2020 г., като следва да се има предвид, че се касае до период от 

обявеното извънредно положение в страната; ч.адм.д. № 321/2020 г., 

образувано на 17.08.2020 г. по искане по чл. 60 АПК, приключено на 

14.09.2020 г. /отстраняване на нередовности и редовен отпуск на съдията/; 

ч.адм.д. № 378/2020 г., образувано на 16.10.2020 г. по искане по чл. 166 АПК, 
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приключено на 26.02.2021 г. /отстраняване на нередовности и отпуск по 

болест, ползван от съдията/.  

            Постъпилите искания за спиране на предварителното изпълнение на 

атакуваните с жалба индивидуални административни актове, респ. за 

допускане на предварително изпълнение от съда, са разгледани по висящи 

административни производства, образувани по жалбите срещу 

индивидуалните административни актове по реда на чл. 145 и сл. АПК. Не се 

констатира нарушение на разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 5, б.б. „а“ и „б“ 

ПАС. 

             Общо образуваните през 2021 г. 216 броя частни административни 

дела, с 43 повече от 2020 г., са разпределени между съдиите от АС – Шумен, 

както следва: Съдия Росица Цветкова е разгледал и приключил незабавно, в 

деня на образуването им, 5 броя частни административни дела. Съдия 

Кремена Борисова е разгледала и приключила незабавно, в деня на 

образуването им, 55 частни административни дела. Съдия Снежина Чолакова-

Маринова е разгледала и приключила общо 31 частни административни дела, 

голямата част от тях -  незабавно, в деня на образуването им, по изключение 

се е произнесла на следващия работен ден или в рамките на три дни от 

образуване на делото по няколко от разпределените й за разглеждане дела. 

Съдия Христинка Димитрова е разгледала и приключила незабавно, в деня на 

образуването им, 57 частни административни дела, като само по едно се е 

произнесла в срок до 2 седмици. Съдия Маргарита Стергиовска е разгледала и 

приключила незабавно, в деня на образуването им, 28 частни 

административни дела. Съдия Бистра Бойн е разгледала и приключила 

незабавно, в деня на образуването им, 40 частни административни дела, с 

изключение на само едно дело, по което актът е постановен до2 седмици. 

             Производствата са образувани най-вече по искания по чл. 75 ДОПК, 

по няколко са делата, образувани по чл. 121 ДОПК, чл. 60 АПК и чл. 250 

АПК. 

             Според председателя на съда, образувани частни административни 

дела през двете проверени години в АС – Шумен, например по реда на чл. 197 

и сл. АПК, вр. чл. 54, ал. 5 и чл. 56, ал. 4 АПК, няма отразени по 

статистически данни и в деловодната програма, тъй като предвид 

определените статистически шифри от ВСС, програмата не разрешава 

образуването им като частни, а като административни. Независимо от това 

делата се разглеждат по надлежния ред, в закрито заседание и съдиите се 

произнасят с определение в срока по чл. 200, ал. 1 АПК. 

             Проверените частни административни дела са описани в следващата 

точка от акта, тъй като всички са разгледани незабавно, съобразно 

процесуалните изисквания.    
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3.7. Административни дела, разглеждани в кратки 

процесуални срокове или незабавно 

Делата са първоинстанционни и са отделени само поради 

обстоятелства, във връзка с реда за разглеждането им, изискващ незабавно 

произнасяне, или разглеждане и произнасяне в кратки процесуални срокове. 

 

3.7.1.  Производства по чл. 60, ал. 5 и ал. 6 АПК 

 През 2020 г. са образувани общо 10 дела по реда на чл. 60 АПК, 

предоставени за проверка, а именно: 

 Ч.адм.д. № 34/2020 г., ч.адм.д. № 261/2020 г. /произнасянето е на 

следващия ден след изпълнение на указания на съда/, ч.адм.д. № 262/2020 г. 

/след изпълнение на дадени указания/, ч.адм.д. № 263/2020 г. /след 

изпълнение на дадени указания/, ч.адм.д.  № 265/2020 г., ч.адм.д. № 269/2020 

г., ч.адм.д. № 294/2020 г. /след указания до административния орган/, 

ч.адм.д. № 295/2020 г. Посочените дела са образувани в самостоятелни 

производства в деня на постъпване на жалбите по чл. 60 АПК срещу 

заповеди, в частта за предвиденото предварително изпълнение на наложените 

с тях принудителни административни мерки. Всички производства са 

разпределени незабавно на докладчик, съдиите са ги разгледали незабавно, а 

в случаите, в които са давани задължителни указания с постъпило по тях 

изпълнение, са постановили акта си по съществото на искането на следващия 

ден. 

 Ч.адм.д. № 321/2020 г. е образувано на 17.08.2020 г. по жалба от 

същата дата. С определение от 17.08.2020 г. съдът е оставил производството 

без движение и е дал указания на оспорващия да представи незабавно, но не 

по-късно от 3-дневен срок от съобщаването писмени доказателства, 

удостоверяващи, че жалбата е подадена в срок. Съобщение за указанията на 

съда е изпратено на 18.08.2020 г. и връчено на 20.08.2020 г. С определение от 

14.09.2020 г. съдът, след като е констатирал, че указанията не са изпълнени, 

както и от наличните доказателства, че жалбата е подадена след срока, я е 

оставил без разглеждане и е прекратил производството по делото. Съобщение 

за определението на съда е изпратено на жалбоподателя на 15.09.2020 г., 

върнато в цялост с отбелязване, че лицето не е на адреса, а по данни на съседи 

е в чужбина. Повторно изпратено съобщение на 30.09.2020 г. също е върнато 

в цялост. С разпореждане с нечетлива дата върху съобщението съдът е приел, 

че на основание чл. 41, ал. 2 ГПК съобщението следва да се счита за редовно 

връчено. 

Ч.адм.д. № 378/2020 г. е образувано на 16.10.2020 г. по жалба от 

същата дата срещу заповед на кмет на община в частта ѝ, в която е допуснато 

предварително изпълнение. С определение от 16.10.2020 г. съдът е оставил 
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производството без движение с указания до двамата жалбоподатели в 7-

дневен срок да представят доказателство за внесена държавна такса. 

Съобщения са изпратени на 16.10.2020 г. и са връчени на 04.11.2020 г. На 

28.10.2020 г. от кмета е постъпила информация в съда, че двамата 

жалбоподатели са под карантина. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 10.11.2020 г. На 20.10.2020 г. по делото е постъпила и жалба 

срещу заповедта на кмета. С разпореждане от 02.11.2020 г. съдът е 

разпоредил да се докладва на председателя на АС– Шумен за образуване на 

дело по жалбата, като копие от придружителното писмо и жалбата се 

приложат по настоящото частно производство. С разпореждане от 11.11.2020 

г. съдът е указал на съдебният деловодител да изготви служебно справка с 

информация относно наличието на образувано дело по постъпилата жалба. С 

определение от 11.11.2020 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е 

прекратил производството, след като е констатирал, че липсва абсолютна 

предпоставка за разглеждането ѝ – наличие на висящо съдебно производство 

по обжалване законосъобразността на заповедта към момента на предявяване 

на настоящата жалба. 

През 2021 г. са образувани общо 7 производства по реда на чл. 60 

АПК и чл. 166 АПК. 

За проверка са предоставени 6 от делата, тъй като ч.адм.д. № 444/2021 

г., образувано по чл. 166 АПК, е приложено към адм.д. № 443/2021 г., 

изпратено по постъпила касационна жалба във ВАС на 18.04.2022 г. 

Проверени бяха следните дела: 

Ч.адм.д. № 28/2021 г. /след изпълнение на указания/, ч.адм.д. № 

89/2021 г., ч.адм.д. № 241/2021 г., ч.адм.д. № 404/2021 г. Посочените дела са 

образувани в самостоятелни производства в деня на постъпване на жалбите 

по чл. 60 АПК. Всички производства са разпределени незабавно на 

докладчик, съдът ги е разгледал и се е произнесъл незабавно. 

Ч.адм.д. № 459/2021 г. е образувано на 16.12.2021 г. по жалба от 

същата дата срещу разпореждане, с което е допуснато предварително 

изпълнение на заповед, издадена от ТП ДГС „Нови пазар“. С определение от 

16.12.2021 г. производството е оставено без движение с указания 

оспорващият да отстрани нередовности незабавно, но не по-късно от 7 дни от 

съобщението, а ответникът да представи доказателства за момента на 

съобщаване на заповедта. Съобщения с указанията от 16.12.2021 г. са връчени 

на оспорващия и на ответника на 17.12.2021 г. Молба в изпълнение на 

указанията е депозирана от ответника на 17.12.2021 г. С разпореждане от тази 

дата съдът е указал делото да се докладва след отстраняване на 

нередовностите или след изтичане на указания 7-дневен срок. С определение 
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от 20.12.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата. Съобщения до страните за 

изготвения съдебен акт са изпратени незабавно.  

Ч.адм.д. № 460/2021 г. е по жалба на оспорващия, по жалба на който е 

образувано и предходното дело – ч.адм.д. № 459/2021 г. Двете дела са 

образувани срещу две отделни заповеди на ТП ДГС „Нови пазар“ и са 

разгледани и приключени еднотипно. 

 

3.7.2. Производства по ДОПК 

Дела, образувани през 2020 г. и 2021 г. по искания по чл. 75 ДОПК. 

През 2020 г.  в АС – Шумен са образувани 140 частни 

административни дела по искания на органите по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 2 

ДОПК за разкриване на данъчна и осигурителна информация. Образуваните 

по реда на чл. 75 ДОПК частни административни дела през 2021 г. са общо 

191 броя. Видно от предоставените служебни справки, през целия проверяван 

период съдиите са се произнесли по направените искания в рамките на деня, в 

който те са постъпили, в редки изключения – на следващия ден от 

постъпването им. 

Предоставени и проверени частни административни дела: ч.адм.д. №  

304/2020 г., ч.адм.д. № 336/2020 г., ч.адм.д. № 251/2020 г., ч.адм.д. № 

445/2021 г., ч.адм.д. № 436/2021 г. и ч.адм.д. № 286/2021 г.  

Всички проверени дела са образувани в деня на постъпване на 

искането, разпределяни са на дежурен съдия и съдът се е произнесъл 

незабавно – в деня на подаване на исканията. С определенията, с които 

докладчиците са уважили искането, е конкретизирана информацията, която 

следва да бъде разкрита и е посочен срок за разкриването й. Най-често е 

определян срок от 15 дни за разкриване на информацията, като е посочвано от 

кога започва да тече срокът. 

 

Дела, образувани през 2020 г. и 2021 г. по искания по чл. 121 

ДОПК за продължаване на срока на наложени обезпечителни мерки. 

Образуваните по реда на чл. 121 ДОПК частни административни дела 

са значително по-малко от тези по чл. 75 ДОПК. По искания за продължаване 

на наложени обезпечителни мерки по чл. 121, ал. 4 ДОПК в АС – Шумен през 

2020 г. са образувани 23 дела, а през 2021 г. – 15 дела. Според предоставените 

служебни справки съдиите са се произнесли главно в деня на постъпване на 

искането. 

Проверени бяха следните дела: ч.адм.д. № 84/2020 г., ч.адм.д. № 

280/2020 г., ч.адм.д. № 338/2020 г., ч.адм.д. № 104/2021 г., ч.адм.д. № 

199/2021 г. и ч.адм.д. № 371/2021 г.  
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Делата са образувани незабавно и са разпределени на дежурен съдия в 

деня на постъпване на искането. По всички проверени дела докладчиците са 

се произнесли незабавно - в деня на постъпване на искането и образуване на 

делото. 

Съгласно разпоредбата на чл. 121, ал. 5, изр. 1-во АПК съдът 

проверява наличието на условията по ал. 1 за налагане на предварителни 

обезпечителни мерки, изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася в 

14-дневен срок от постъпване на искането. С неподлежащото на обжалване 

определение съдът е определял и срока за продължаване на мерките. 

           Всички проверени частни производства в тези категории са 

обозначени с жълт етикет.  

 

3.7.3. Производства по чл. 250 и сл. АПК: 

Книгата по чл. 251,  ал. 3 АПК в АС – Шумен която се води от 2009 г. 

и е обща за всички години до сега и всички състави. През 2020 г. в съда е 

постъпило само едно искане по чл. 250 АПК, а през 2021 г. са постъпили три 

искания. Вписани са вх.номер на искането, дата и час на постъпване и името 

на подателя, които са задължителни реквизити по закон. Освен това са 

вписани статистически код, докладчик, номер и дата на постановения акт, 

продължителност на производството и данни за архивирането.  

По искане вх. № ДА-01-699  от 26.02.2020 г. на същата дата е 

образувано ч.адм.д.  №  143/2020 г. В печата на служба „Регистратура“ са 

вписани вх.номер, дата и точен час на постъпване. Делото е разпределено на 

26.02.2020 г. от председателя на съда на дежурен съдия и за докладчик е 

определена съдия Христинка Димитрова. 

С разпореждане от 26.02.2020 г. съдът е указал на кмета на община 

Шумен – ответна страна, в срок до 12 часа на 27.02.2020 г. да представи 

окомплектована административна преписка по обявяване на тръжна 

процедура. Указанията са изпълнени с писмо от 27.02.2020 г., към което са 

приложени преписката и становище. Извършени са служебни справки и е 

събрана относима информация. Установено е, че в същия съд по жалба на 

молителя – кмета на с.Мадара,  е образувано адм.д. № 137/2020 г. срещу 

решение на тръжната комисия, касаещо същата тръжна процедура. 

С определение № 227 от 27.02.2020 г. съдията докладчик е оставил без 

разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото на основание 

чл. 159, т. 1 АПК. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и 

връчени по надлежния ред. Определението не е обжалвано и е влязло в сила. 

По искане вх. № ДА-01-1056 от 30.03.2021 г., постъпило в 16.40 часа, е 

образувано на 31.03.2021 г. ч.адм.д. № 106/2021 г. В печата на служба 

регистратура е вписан вх.номер, дата и точен час на постъпване. Делото е 
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разпределено на 31.03.2021 г. ръчно на дежурен съдия от председателя на 

съда и за докладчик е определена съдия Христинка Димитрова.  

С определение от 31.03.2021 г. съдът е оставил искането без движение с 

конкретни указания до жалбоподателя за отстраняване на нередовности. 

Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 08.04.2021 г.  С 

разпореждане от 09.04.2021 г. съдът е задължил ответния административен 

орган да представи пълната административна преписка по искането, както и 

да разпореди извършването на проверка дали се осъществяват действия по 

отнемане на СУМПС, от чие име и на какво основание, като не е определен 

изричен срок. Указанията са изпълнени на 12.04.2021 г. 

С определение № 305 от 13.04.2021 г. съдът е оставил без разглеждане 

жалбата и е прекратил производството по делото на основание чл. 159, т. 1 

АПК. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и връчени по 

надлежния ред. Определението не е обжалвано и е влязло в сила. 

По искане вх. № ДА-01-1659 от 02.06.2021 г., постъпило в 13.15 часа, е 

образувано на същата дата ч.адм.д. № 175/2021 г. В печата на служба 

регистратура е вписан вх.номер и датата на постъпване, както и точен час. 

Делото е разпределено на 02.06.2021 г. ръчно на дежурен съдия от 

председателя на съда и за докладчик е определена съдия Бистра Бойн.  

С разпореждане от 02.06.2021 г. съдът е оставил искането без движение 

с конкретни указания до молителя за отстраняване на нередовности. Със 

същото разпореждане административният орган е задължен да представи в 

пълнота административната преписка, касаеща искането, както и незабавно 

да разпореди проверка извършват ли се действия по задържане на 

регистрационна табела и документи, от чие име и на какво основание. 

Съобщенията са изпратени незабавно. От административния орган указанията 

са изпълнени на 10.06.2021 г. На 14.06.2021 г. е постъпила молба от молителя. 

С незабавни разпореждания на съдията докладчик са дадени указания на 

страните за изясняване и уточняване на определени обстоятелства. В тази 

връзка от административния орган е постъпило писмо на 15.06.2021 г. 

С определение № 467 от 15.06.2021 г. съдът е оставил без разглеждане 

жалбата и е прекратил производството по делото на основание чл. 159, т. 1 

АПК. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и връчени по 

надлежния ред. С определение от 13.07.2021 г. по адм.д. № 7171/2021 г., ВАС, 

7-мо отделение е отменил определение № 467 от 15.06.2021 г. и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по 

същество. 

Делото е върнато в АС – Шумен на 16.07.2021 г. и с разпореждане № 

291 от същата дата съдът е отхвърлил искането като неоснователно. 

Съобщенията са изпратени на страните незабавно и са връчени по надлежния 
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ред. Постъпила е касационна жалба на 23.07.2021 г., която е администрирана 

своевременно и по надлежния ред. Делото е изпратено на ВАС по 

компетентност на 10.08.2021 г. С определение от 20.08.2021 г. по адм.д. № 

8146/2021 г., ВАС, 7-мо отделение, е оставил в сила обжалваното 

разпореждане. 

По искане вх. № ДА-01-1765 от 11.06.2021 г. е образувано на същата 

дата ч.адм.д. № 189/2021 г. В печата на служба „Регистратура“ е вписан 

вх.номер, дата и точен час на постъпване. Делото е разпределено на 

11.06.2021 г. от председателя на съда на дежурен съдия и за докладчик е 

определена съдия Христинка Димитрова. 

С определение № 462 от 11.06.2021 г. съдията докладчик е оставил без 

разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото на основание 

чл. 159, т. 1 и т. 4 АПК. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и 

връчени по надлежния ред. Определението не е обжалвано и е влязло в сила 

на 22.06.2021 г. 

Всички проверени дела се разпределят на дежурен съдия. Върху 

делата на корицата не е поставен жълт стикер. Делата са разпределени в 

група на разпределение частни, статистически шифър 910 – частни и 

група по натовареността частни административни дела. 

 

3.7.4. Производства по ЗУСЕСИФ: 

Образуваните през 2020 г. в АС – Шумен първоинстанционни 

административни дела по ЗУСЕСИФ са 14 броя, видно от актуализираната 

служебна справка от 07.06.2022 г., разпределени по съдии: съдия Росица 

Цветкова – 0 броя, съдия Кремена Борисова – 0 броя, съдия Снежина 

Чолакова-Маринова – 4 броя, съдия Христинка Димитрова – 2 броя, съдия 

Маргарита Стергиовска – 2 броя и съдия Бистра Бойн – 6 броя. Всички 

производства са приключени, като 4 от тях – в 2-месечен срок, между 2 и 4 

месеца – 8 от делата и малко над 4 месеца – 2 от делата. 

През 2021 г. образуваните по ЗУСЕСИФ административни дела са общо 

10 броя, разпределени по съдии както следва: съдия Росица Цветкова – 2 

броя, съдия Кремена Борисова –1брой, съдия Снежина Чолакова-Маринова – 

3 броя, съдия Христинка Димитрова – 1 брой, съдия Маргарита Стергиовска – 

1 брой и съдия Бистра Бойн – 2 броя. Всички производства са приключени, 

едно – в закрито заседание и 9 са разгледани и свършени в о.с.з. 

Производствата по 4 от делата са продължили до 2 месеца от образуването им 

до обявяване на съдебното решение. Останалите 5 дела са приключени до 4 

месеца или малко над 4 месеца от образуването им 

Проверени административни дела по ЗУСЕСИФ: 
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Адм.д. № 147/2020 г. е образувано на 02.03.2020 г. по постъпила в съда 

на същата дата жалба срещу решение от 18.02.2020 г. на Изпълнителния 

директор на Фонд „Земеделие“ за частично съгласуване на проведена 

обществена поръчка и налагане на финансова корекция. Делото е 

разпределено на 02.03.2020 г. от председателя на съда, автоматично между 

шестимата съдии и за докладчик е определена съдия Маргарита Стергиовска 

при натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. 

 С определение от 05.03.2020 г. съдията докладчик е изискал от 

административния орган да представи пълната преписка в 7-дневен срок от 

получаване на съобщението. Повторно съобщение до административния 

орган  е изпратено на 10.04.2020 г. и преписката е депозирана в съда на 

16.04.2020 г. С определение от 28.04.2020 г. съдът отново е задължил 

административния орган да допълни административната преписка като му е 

указал да изготви подробен опис. 

 С определение от 30.04.2020 г. съдът е оставил жалбата на община 

Нови пазар без движение с указание за внасяне на дължимата 

пропорционална ДТ и представяне на доказателства относно срочността на 

жалбата. Съобщението е изпратено незабавно и указанията са изпълнени с 

молба от 05.05.2020 г. 

 С определение от 11.05.2020 г. съдът е конституирал страните. 

Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е делото за разглеждане в 

о.с.з. на 04.06.2020 г. На 19.05.2020 г. е депозирано допълнение към жалбата. 

В с.з. на 04.06.2020 г. съдът не е дал ход на делото поради нередовно 

призоваване на ответната страна, отложено е за 18.06.2020 г., когато е даден 

ход. Съдът е докладвал делото, изслушал е страните, приел е писмени 

доказателства и е дал ход по същество. 

 С решение № 104 от 15.07.2020 г. жалбата е отхвърлена като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са 

връчени по надлежния ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 

08.08.2020 г. 

Адм.д. № 326/2020 г. е образувано на 20.08.2020 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност адм.д. № 6348/2020 г. на АССГ. Производството е 

образувано по жалба на Шуменския Университет срещу решение от 

15.06.2020 г. на ръководител на ОП „НОИР“, с което е наложена финансова 

корекция. Делото е разпределено на 20.08.2020 г. от съдия Борисова, 

автоматично между шестимата съдии и за докладчик е определена съдия 

Снежина Чолакова-Маринова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за 

председателя – 80%. 

 С определение от 24.08.2020 г. съдията докладчик е оставила без 

движение производството и е дала указания на жалбоподателя за 
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отстраняване на нередовности на жалбата. Съобщението до жалбоподателя е 

изпратено на 25.08.2020 г. Указанията са изпълнени с молба от 11.09.2020 г. 

С определение от 18.09.2020 г. съдът е конституирал страните. Разпределил е 

доказателствената тежест. Насрочил е делото за разглеждане на 14.10.2020 г. 

Изрично е указал на ответника в 3-дневен срок да представи доказателства, че 

оспореното решение е подписано с валиден електронен подпис. Делото е 

пренасрочено за 09.12.2020 г. с оглед епидемичната обстановка в страната.  

В с.з. на 09.12.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е, 

изслушал е страните, приел е писмени доказателства и е дал ход по същество. 

 С решение № 2 от 08.01.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени незабавно. 

Постъпилата на 26.01.2021 г. касационна жалба е администрирана по 

надлежния ред и своевременно. На 23.02.2021 г. делото е изпратено на ВАС 

по компетентност. С решение от 04.08.2021 г. по адм.д. № 3166/2021 г., ВАС, 

7-мо отделение, е отменил обжалваното съдебно решение и решението на 

административния орган.  

Адм.д. № 438/2020 г. е образувано на 25.11.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу решение от 

05.11.2020 г. на главния директор на ГД „ОПОС“ и ръководител на УО на ОП 

„Околна среда 2014 г – 2020 г.“, с което е извършена финансова корекция. 

Делото е разпределено на 25.11.2020 г. от председателя на съда, автоматично 

между шестимата съдии и за докладчик е определена съдия Бистра Бойн при 

натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. 

 С определение от 26.11.2020 г. съдията докладчик е оставила без 

движение производството и е дала указания на жалбоподателя за 

отстраняване на нередовности на жалбата. Съобщението до жалбоподателя е 

изпратено незабавно. Указанията са изпълнени с молба от 03.12.2020 г. 

 С определение от 07.12.2020 г. съдът е конституирал страните. 

Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 14.01.2021 г., 

когато е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са страните и са 

приети писмените доказателства. Дадени са указания на страните с оглед 

разпоредбата на чл. 170, ал. 3 АПК. Даден е ход по същество. 

С решение № 13 от 27.01.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са 

връчени по надлежния ред. Постъпилата на 10.02.2021 г. касационна жалба е 

администрирана по надлежния ред и своевременно. На 12.03.2021 г. делото е 

изпратено на ВАС по компетентност. С решение от 12.08.2021 г. по адм.д. № 

3450/2021 г., ВАС, 7-мо отделение, е оставил в сила обжалваното решение на 

АС – Шумен от 27.01.2021 г.  
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Адм.д. № 439/2020 г. е образувано на 30.11.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу решение от 

05.11.2020 г. на главния директор на ГД „ОПОС“ и ръководител на УО на ОП 

„Околна среда 2014 г – 2020 г.“, с което е извършена финансова корекция. 

Делото е разпределено на 30.11.2020 г. от председателя на съда, автоматично 

между шестимата съдии и за докладчик е определена съдия Христинка 

Димитрова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. 

 С определение от 02.12.2020 г. съдията докладчик е оставила без 

движение производството и е дала указания на жалбоподателя за 

отстраняване на нередовности в жалбата. Съобщението до жалбоподателя е 

изпратено незабавно. Указанията са изпълнени с молба от 09.12.2020 г. С 

определение от 11.12.2020 г. съдът е конституирал страните. Разпределил е 

доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 20.01.2021 г., когато е даден 

ход на делото. Докладвано е. Изслушани са страните и са приети писмените 

доказателства. Дадени са указания на страните с оглед разпоредбата на чл. 

170, ал. 3 АПК. Даден е ход по същество. 

С решение № 25 от 09.02.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са 

връчени по надлежния ред. Постъпилата на 24.02.2021 г. касационна жалба е 

администрирана по надлежния ред и своевременно. На 29.03.2021 г. делото е 

изпратено на ВАС по компетентност. С решение от 12.07.2021 г. по адм.д. № 

3687/2021 г., ВАС, 7-мо отделение, е оставил в сила обжалваното решение на 

АС – Шумен от 09.02.2021 г.  

Адм.д. № 13/2021 г. е образувано на 11.01.2021 г. по постъпила на 

08.01.2021 г. чрез административния орган жалба срещу решение от 

10.12.2020 г. на зам.министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР, с 

което е извършена финансова корекция на отпусната безвъзмездна финансова 

помощ. Делото е разпределено на 11.01.2021 г. от председателя на съда, 

автоматично между шестимата съдии и за докладчик е определена съдия 

Бистра Бойн при натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. 

 С определение от 12.01.2021 г. съдът е конституирал страните. 

Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е о.с.з. на 11.02.2021 г., 

когато е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са страните и са 

приети писмените доказателства. Дадени са указания на страните с оглед 

разпоредбата на чл. 170, ал. 3 АПК. Даден е ход по същество. 

С решение № 44 от 08.03.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са 

връчени по надлежния ред. Постъпила е касационна жалба на 23.03.2021 г., 

която е администрирана по надлежния ред и своевременно. Постъпила е и 

молба по чл. 250, ал. 2 и ал. 3 ГПК за допълване на решението, която е 
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отхвърлена с решение № 65 от 16.04.2021 г. На 21.05.2021 г. делото е 

изпратено на ВАС по компетентност. С решение от 05.07.2021 г. по адм.д. № 

5569/2021 г., ВАС, 7-мо отделение, е оставил в сила обжалваното решение на 

АС – Шумен от 16.04.2021 г.  

Адм.д.  № 74/2021 г. е образувано на 11.03.2021 г. по постъпила на 

10.03.2021 г. жалба срещу решение от 10.02.2021 г. на директора на ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО на ОПИК, с което е отказано предоставянето на 

безвъзмездна финансова помощ. Делото е разпределено на 11.03.2021 г. от 

председателя на съда, автоматично между шестимата съдии и за докладчик е 

определена съдия Росица Цветкова при натовареност 100 % за всеки съдия, а 

за председателя – 80%. 

 С разпореждане от 12.03.2021 г. съдията докладчик е оставила без 

движение производството и е дала указания на жалбоподателя за 

отстраняване на нередовности на жалбата, както и за представяне на 

доказателства за спазен срок за обжалване. На същата дата е постановено 

второ разпореждане, с което административният орган е задължен да 

представи административната преписка и доказателства за датата на връчване 

на оспореното решение. Съобщенията до страните са изпратени незабавно. 

Молбите за изпълнение на указанията са депозирани на 19.03.2021 г. и на 

24.03.2021 г. С определение от 24.03.2021 г. съдът е конституирал страните и 

е насрочил делото за разглеждане на 13.04.2021 г., когато му е даден ход. 

Докладвано е. Изслушани са страните и са приети писмените доказателства. 

Оставено е без уважение искане за назначаване на СИЕ. Дадени са подробни 

указания съгласно чл. 170, ал. 3 АПК. Ответната страна е задължена в 7-

дневен срок преди следващото съдебно заседание да представи конкретни 

доказателства и делото е отложено за 27.04.2021 г. С определение в з.с.з. от 

14.04.2021 г. съдът е задължил административния орган да представи и други 

конкретно посочени доказателства. 

В о.с.з. на 27.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, приел е 

представените от ответника  и жалбоподателя писмени доказателства, дал е 

ход по същество. 

С решение № 77 от 13.05.2021 г. жалбата е отхвърлена като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са 

връчени по надлежния ред. Постъпила е касационна жалба на 10.06.2021 г., 

която е администрирана по надлежния ред и своевременно. На 03.08.2021 г. 

делото е изпратено на ВАС по компетентност. С разпореждане от 06.08.2021 

г. председателят на 7-мо отделение на ВАС е върнал обратно  касационната 

жалба на АС – Шумен за изпълнение на задълженията по чл. 213а АПК с 

оглед неправилно определената ДТ. След изпълнение на указанията на ВАС 

делото е изпратено повторно там на 21.09.2021 г. С решение от 01.03.2022 г. 
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по адм.д. № 9832/2021 г., ВАС, 7-мо отделение, е оставил в сила обжалваното 

решение на АС – Шумен от 13.05.2021 г.  

Адм.д. № 129/2021 г. е образувано на 19.04.2021 г. по постъпило на 

същата дата от ВАС адм.д. № 226/2021 г., по което е постановено решение на 

14.04.2021 г. за отмяна на решение от 21.10.2020 г. по адм.д. № 307/2020 г. на 

АС – Шумен и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда. 

Първоначалното дело е образувано по жалба срещу решение от 29.06.2019 г. 

на директора на ГД „ЕФК“ и ръководител на УО на ОПИК, с което е отказана 

верификация. Образуваното след връщане от ВАС дело е разпределено от 

председателя на съда, автоматично между петима съдии, при изключване на 

съдията, постановил отменения акт и за докладчик е определена съдия Росица 

Цветкова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. 

 С определение от 21.04.2021 г. съдът е конституирал страните и е 

насрочил делото за разглеждане на 11.05.2021 г., когато му е даден ход. 

Докладвано е. Изслушани са страните и са приети писмените доказателства. 

Даден е ход по същество. 

С решение № 83 от 21.05.2021 г. съдът е отменил оспореното решение, 

с което е отказана верификация на разходи в определен размер. Върнал е 

административната преписка на административния орган за ново произнасяне 

в едномесечен срок, съобразно дадените задължителни указания. 

Съобщенията до страните са изпратени незабавно и са връчени по надлежния 

ред. Постъпила е касационна жалба на 18.06.2021 г., която е администрирана 

по надлежния ред и своевременно делото е изпратено на ВАС по 

компетентност. С решение от 21.02.2022 г. по адм.д. № 7943/2021 г., ВАС, 7-

мо отделение, е оставил в сила обжалваното решение на АС – Шумен от 

21.05.2021 г.  

Адм.д. № 170/2021 г. е образувано на 28.05.2021 г. по постъпила на 

27.05.2021 д. жалба срещу решение от 18.05.2021 г. на Главния директор на 

ГД „ЕФМПП“ и ръководител на УО на ОП „РЧР“ за определяне на финансова 

корекция по договор. Делото е разпределено на 28.05.2021 г. от председателя 

на съда, автоматично между шестимата съдии и за докладчик е определена 

съдия Маргарита Стергиовска при натовареност 100 % за всеки съдия, а за 

председателя – 80%. 

С определение от 03.06.2021 г. съдът е оставил жалбата без движение с 

указания до жалбоподателя да отстрани констатирани нередовности в нея. 

Съобщението е изпратено на 04.06.2021 г. и с молба от 11.06.2021 г. 

указанията са изпълнени. С определение от 21.06.2021 г. съдът е 

конституирал страните. Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е 

делото за разглеждане на 08.07.2021 г. От административния орган е 

постъпил отговор на жалбата на 25.06.2021 г. 
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 В с.з. на 08.07.2021 г. съдът е дал ход на делото. Същото е докладвано. 

Изслушани са страните и са приети писмените доказателства. Даден е ход по 

същество. 

С решение № 118 от 26.07.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени 27.07.2021 г. и са 

връчени по надлежния ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 

24.08.2021 г. 

Адм.д.  № 274/2021 г. е образувано на 19.08.2021 г. по постъпила на 

19.08.2021 г. чрез административния орган жалба срещу решение от 

07.07.2021 г. на зам.министъра на икономиката и ръководител на УО на 

ОП“ИК“, с което е отказана безвъзмездна финансова помощ. Делото е 

разпределено на 19.08.2021 г. от председателя на съда, автоматично между 

шестимата съдии и за докладчик е определена съдия Снежина Чолакова-

Маринова при натовареност 100 % за всеки съдия, а за председателя – 80%. 

С определение от 15.09.2021 г. съдът е оставил жалбата без движение с 

указания до жалбоподателя да отстрани констатирани нередовности в нея. В 

същото определение съдът е дал указание и до административния орган в 3-

днвен срок от уведомлението да представи доказателства относно 

валидността на електронния подпис върху оспореното решение и за 

съобщаването му на жалбоподателя. Съобщения до страните са изпратени 

незабавно. Молба от жалбоподателя в изпълнение на указанията е постъпила 

в съда на 23.09.2021 г. 

 С определение от 27.09.2021 г. съдът е конституирал страните. 

Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е делото за разглеждане 

на 27.10.2021 г. На ответната страна са дадени изрични указания за 

представяне на доказателства за конкретни обстоятелства, справки и други 

документи. С молба от 04.10.2021 г. ответникът е изпълнил частично 

указанията, дадени му с определенията от 15.09.2021 г. и 27.09.2021 г. С 

определение от 07.10.2021 г. съдът отново е дал указания на ответната страна 

за представяне на справки и доказателства, изпълнени на 13.10.2021 г. 

 В с.з. на 27.10.2021 г. съдът е дал ход на делото и го е докладвал. 

Изслушани са страните и са приети писмените доказателства. Даден е ход по 

същество. 

С решение № 168 от 26.11.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията до страните са изпратени 29.11.2021 г. и са 

връчени по надлежния ред. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 

22.12.2021 г. 

 

 

 



71 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката установи, че образуваните през 2020 г. и 2021 г. частни 

административни дела по чл. 60 АПК, са образувани основно по оспорвания 

на допуснатото предварително изпълнение, независимо от оспорването на 

административния акт. По направените в жалбата срещу административния 

акт оспорвания на допуснатото предварително изпълнение, не се образуват 

отделни частни административни производства и съдиите се произнасят в 

рамките на образуваното административно дело. Не се установиха нарушения 

на разпоредбата на чл. 80, ал. 6 ПАС. Делата се образуват в деня на 

постъпване на искането в съда, от председателя или дежурен съдия, 

разпределят се на дежурен съдия, който се произнася незабавно. По 

изключение, при необходимост от отстраняване на нередовности в искането, 

съдът се произнася своевременно, след привеждането му в съответствие с 

изискванията на закона, респ. след постъпване на административната 

преписка, когато то е подадено директно в съда, а не чрез административния 

орган. 

Проверката на производствата по исканията за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация /чл. 75 ДОПК/ или за продължаване срока на 

наложени обезпечителни мерки по ревизионните производства /чл. 121 

ДОПК/ установи спазване на изискванията за произнасяне в рамките на 24 

часа от постъпване на искането по чл. 75 ДОПК. В същите срокове съдиите от 

АС – Шумен се произнасят и по исканията по чл. 121 ДОПК, независимо, че 

законът предвижда 14-дневен срок. Делата се образуват като частни 

административни, незабавно, разпределят се на дежурен съдия. 

Постановените окончателни определения са мотивирани, съдържат 

необходимите реквизити, съобразно разпоредбите на чл. 75, ал. 2 ДОПК и чл. 

121, ал. 5 ДОПК. 

Образуваните в АС – Шумен частни административни дела по искания 

по чл. 250 АПК, за прекратяване на действия, извършвани от 

административни органи или от длъжностни лица, които не се основават на 

административен акт или на закона, са малко – само 1 през 2020 г. и 3 – през 

2021 г. При образуването, разпределението и разглеждането на делата 

стриктно се спазват изискванията за бързина на производството, като 

същевременно се извършват необходимите и допустими проверки и се 

събират доказателства. Съдиите са изчерпателни в указанията си и определят 

изрично много кратки срокове за изпълнението им. Отразените в книгата по 

чл. 251, ал. 3 АПК данни съответстват на изискванията на закона и на 

записите по самите дела. 

Проверката на образуваните по ЗУСЕСИФ първоинстанционни 

административни дела също установи безупречно изпълнение на служебните 
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задължения касаещи бързината на производството, за разглеждането и 

приключването на което е предвиден 2-месечен срок – чл. 27, ал. 5 

ЗУСЕСИФ. Проверените дела са образувани и разпределени от председателя 

на съда, с изключение на едно дело, образувано от съдия Борисова, в деня на 

постъпване на жалбата. Констатираните отклонения, сочещи на образуване на 

делото на следващия ден, или след три дни, се обясняват с факта, че книжата 

са постъпили в съда в края на работния ден, който в един от случаите е петък. 

Делата се окомплектоват, подвързват и докладват незабавно на определените 

при извършеното разпределение съдии. Незабавно или в кратки срокове се 

извършва проверката по редовността и допустимостта на жалбата. Съдиите 

дават ясни, точни и изчерпателни указания на страните по привеждане на 

жалбата в съответствие с изискванията на закона или за окомплектоване на 

административната преписка. Единствените изключения от тази добра 

постоянна практика в дейността на съдиите се установиха по адм.д. № 

147/2020 г. и адм.д. № 274/2021 г. По първото дело съдът няколкократно е 

давал указания и е изисквал от административния орган окомплектоване и 

попълване на административната преписка, което е отнело около 2 месеца, 

след което е оставил производството без движение с указания до 

жалбоподателя за плащане на дължимата пропорционална д.т. и представяне 

на доказателства по срочността на оспорването. Вярно е, че в случая 

ответната страна не е изпълнила добросъвестно задълженията си, но съдът от 

своя страна нито е посочил изрични срокове, нито е предприел допустимите 

дисциплиниращи мерки. По второто дело съдията е постановил акта по 

приключване на проверката по редовност и допустимост на жалбата около 1 

месец след образуване на делото. Безспорен е фактът, че делото е образувано 

по време на съдебната ваканция, но е следвало да се предвиди, че 

производството предполага кратки срокове по закона и да се вземат нужните 

мерки. Първото открито заседание за разглеждане на делото е насрочвано 

обичайно до 1 месец, по-рядко – до 2 месеца. Единственото изключение е 

констатирано за периода на въведеното извънредно положение през 2020 г. 

Производствата са приключвани най-често  в първото о.с.з., а когато се е 

налагало отлагане на заседанието, следващата дата е определяна в по-кратки 

от 1 месец срокове. Съдиите са постановявали решенията си също в кратки 

срокове, до 2 седмици, максимум до 1 месец. Общата продължителност на 

производствата по проверените  дела е 2 месеца по: адм.д. № 438/2020 г., 

адм.д. № 13/2021 г., решени от съдия Бистра Бойн; адм.д. № 439/2020 г., 

решено от съдия Христинка Димитрова; адм.д. № 74/2021 г., адм.д. № 

129/2021 г. /приключено за около 1 м./, решени от съдия  Росица Цветкова и 

адм.д. № 170/2021 г., решено от съдия Маргарита Стергиовска. Две от 

проверените, образувани през 2020 г. дела са разгледани и решени за период 
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от около 4 месеца, но не следва да се забравя, че основната обективна 

причина за по-голямата продължителност през тази проверявана година е 

въведеното извънредно положение и съществуващата в страната епидемична 

обстановка, наред с необходимостта от попълване на административната 

преписка и събиране на относимите доказателства. Едно от проверените 

образувани през 2021 г. дела е приключено в рамките на около 3 месеца. 

За спазване на установените в ЗУСЕСИФ кратки процесуални срокове, 

е допринесла и добрата организация на дейността на съдебните деловодители 

и секретари, които са изпълнявали съдийските разпореждания незабавно и 

стриктно. 

По проверените дела съдиите са определяли изискуемата от закона 

пропорционална на материалния интерес държавна такса – чл. 27, ал. 6 

ЗУСЕСИФ. Администрирали са надлежно и своевременно постъпилите 

касационни жалби. 

 

4. Спрени и спирани първоинстанционни административни дела 

през 2020 г. и през 2021 г.  

             

            През 2020 г. са спрени производствата по 6 първоинстанционни 

административни дела, образувани през същата година. На основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК са спрени производствата по 3 от делата, като 

по едно от тях производството е било вече спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК. На основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК са спрени 

производствата по 2 от делата и по 1 дело производството е спряно на 

основание чл. 129, ал. 2 АПК. По пет от делата производствата са 

възобновени и приключени с влезли в сила решения. Към датата на 

проверката е спряно производството само по едно от делата.  

            През 2021 г. са спрени производствата по 3 първоинстанционни 

административни дела, едно от които е образувано през 2020 г, а останалите 2 

– през 2021 г., като производството по едно от тях е спряно и към датата на 

проверката. Спрени към датата на проверката са и производствата по още три, 

образувани през 2021 г. дела, като определенията за спиране са постановени 

през 2022 г. Основанията за спиране са по чл. 229 ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 

АПК и по чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК. 

 

Проверени дела: 

Адм.д. № 81/2020 г. /на доклад на съдия Кремена Борисова/ е 

образувано на 29.01.2020 г. по искова молба по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, заведена в 

съда на същата дата. Разпределено е в деня на образуването между шестима 

съдии, пет участвали при 100% натовареност, а съдия Росица Цветкова – при 
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80%. Производството е оставено без движение с определение от 29.01.2020 г. 

Указанията са доведени до знанието на ищеца на 30.01.2020 г., като 

съобщението е изпратено в деня на постановяване на определението на съда. 

С определение от 07.02.2020 г. съдът е конституирал страните и е насрочил 

делото в открито заседание на 17.03.2020 г., пренасрочено  за 02.06.2020 г. с 

разпореждане от 11.05.2020 г., обосновано с въведеното извънредно 

положение и преустановеното разглеждане на дела в период, определен със 

заповед на административния ръководител. Във второто открито съдебно 

заседание, проведено на 21.07.2020 г., е докладвано писмено становище на 

ответника за образувано в АС – Шумен адм.д. № 182/2020 г., явяващо се 

преюдициален спор по отношение на настоящия, доколкото има за предмет 

оспорване законосъобразността на заповед за налагане на ПАМ, във връзка с 

издаването на която ищецът черпи основания за завеждане на иска, с 

направено искане за спиране на производството. Даден е ход на делото и с 

оглед служебна справка съдът е приел, че са налице основания по смисъла на 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК за спиране на производство до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.д. № 182/2020 г. и е 

постановил протоколно определение в този смисъл. Посочено е, че съдът ще 

следи служебно обстоятелствата по движението на обуславящото дело 

посредством месечна справка от деловодната система на АС – Шумен. По 

делото е приложена бланка за служебна справка с резолюция от 14.09.2020 г., 

от която става ясно, че обуславящото производство е приключило с влязъл в 

сила акт, постановен на 03.09.2020 г., препис от който е приложен. С 

определение от 14.09.2020 г. съдът е възобновил производството по делото и 

е насрочил о.с.з. на 20.10.2020 г. На тази дата, с оглед представени от 

ответника и приети доказателства е предоставена възможност на ищеца да се 

запознае с тях и делото е отложено на 17.11.2020 г. В заседание на тази дата е 

даден ход по същество. Решение е постановено на 07.12.2020 г., преписи от 

което са изпратени на страните на 07.12.2020 г. 

Адм.д. № 220/2020 г. /на доклад на съдия Кремена Борисова/ е 

образувано и разпределено на 26.05.2020 г. по жалба срещу решение на 

Общинска избирателна комисия – Шумен по реда на ЗМСМА. С определение 

от тази дата съдът е оставил производството без движение за отстраняване на 

нередовности. С определение от 29.06.2020 г. съдът е конституирал страните 

и заинтересованото лице и с друго определение от същата дата, е постановил 

спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, след като е 

констатирал, че са образувани две конституционни дела – к. д. № 5/202 г. и 

присъединеното към него к. д. № 6/2020 г., за установяване на 

противоконституционност на разпоредба, приложима към настоящото дело. 

По делото са прилагани служебни справки, извършвани на различни дати 
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/21.06.2020 г, 21.08.2020 г. и 21.09.2020 г./, отразяващи статуса на 

конституционното дело. Съгласно справка към 28.09.2020 г. по 

конституционното дело е постановено Решение № 13/24.09.2020 г. С 

определение от 28.09.2020 г. съдът е възобновил производството и е насрочил 

делото в открито съдебно заседание на 06.10.2020 г. На тази дата е даден ход 

по същество. Решение е постановено на 09.10.2020 г., преписи от което са 

изпратени на страните на 12.10.2020 г. и са връчени на 12.10.2020 г. От 

жалбоподателя на 19.10.2020 г. е депозирана касационна жалба, 

администрирана с разпореждане от същата дата с указания да се връчи на 

останалите страни за писмен отговор в 3-дневен срок. Преписи са изпратени 

незабавно и са връчени на 20.10.2020 г. и на 21.10.2020 г. Писмен отговор е 

постъпил на 23.10.2020 г. Делото с жалбата е изпратено на ВАС на 28.10.2020 

г., където е образувано адм.д. № 1968/2020 г., по което е постановено 

решение на 22.03.2021 г. 

Адм.д. № 221/2020 г. /съдия Снежина Чолакова – Маринова/ е 

образувано и разпределено на 26.05.2020 г. по жалба по ЗМСМА срещу 

решение на Общинска избирателно комисия – Шумен от 22.05.2020 г. 

Производството е оставено без движение с определение от 26.05.2020 г. С 

определение от 29.05.2020 г. са конституирани страните и заинтересовано 

лице. С друго определение от същата дата е постановено спиране на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК до произнасяне на КС по к. д. № 5/2020 г., 

към което е присъединено к. д. № 6/2020 г. С разпореждане, постановено 

също на 29.05.2020 г., съдът е указал на съдебен деловодител при АС – 

Шумен да извършва най-малко два пъти месечно справки по движението на 

образуваното конституционно дело, за резултатите от които да уведомява 

съдията-докладчик. Служебни справки с разпечатки от сайта на 

Конституционния съд са приложени от 12.08.2020 г. и 21.09.2020 г. От 

справка, извършена към 29.09.2020 г., става ясно, че по образуваното 

конституционно дело е постановено Решение № 13/24.09.2020 г., приложено е 

копие от решението. С определение от 29.09.2020 г. производството е 

възобновено и е насрочено за 05.10.2020 г. На тази дата е даден ход по 

същество и решение е постановено на 09.10.2020 г. Съобщения с преписи от 

решението са изпратено на страните незабавно. Обжалвано е с жалба от 

19.10.2020 г., във връзка с която е образувано адм.д. № 11969/2020 г. и от 

ВАС е постановено решение на 28.04.2020 г. 

Адм.д. № 297/2020 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

17.07.2020 г. по жалба срещу заповед на кмет на община, с която е разрешено 

изработване на ПУП – ПРЗ. Делото е образувано след като с решение от 

14.07.2020 г., постановено по адм.д. № 1862/2020 г., Върховният 

административен съд е отменил решение на АС– Шумен по адм.д. № 
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142/2019 г. и е върнал делото за разглеждане от друг състав. С определение от 

21.08.2020 г. съдът е конституирал страните и е насрочил делото в открито 

заседание на 24.09.2020 г., отложено за събиране на доказателства за 

08.10.2020 г. В съдебно заседание от 08.10.2020 г. е даден ход на делото и с 

оглед представени по делото доказателства и справка за предмета на 

образувано пред Върховния административен съд адм.д. № 684/2020 г. съдът 

е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. с чл. 144 АПК, 

до приключването му с влязъл в сила акт. Определението е обжалвано с 

частна жалба от 13.10.2020 г. и е образувано адм.д. № 592/2021 г., по което с 

определение от 03.02.2021 г. Върховният административен съд е потвърдил 

обжалвания съдебен акт. Делото е върнато на АС – Шумен на 05.02.2021 г. С 

определение от 16.02.2021 г. съдът служебно е констатирал, че 

производството по адм.д. № 684/2020 г. е приключило с решение на ВАС от 

06.11.2020 г., възобновил е производството и е насрочил открито заседание за 

11.03.2021 г., отложено за 22.04.20211 г., когато е даден ход по същество. 

Решение е постановено на 18.05.2021 г., на която дата са изпратени преписи 

на страните. Обжалвано е с жалба от 08.06.2021 г., по която е образувано 

адм.д. № 7671/2021 г. на ВАС и е постановено решение на 28.02.2022 г. 

Делото е върнато на АС – Шумен на 07.03.2022 г. 

Адм.д. № 308/2020 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано на 

29.07.2020 г. по жалба срещу заповед на командира на военно формирование 

– Шумен за прекратяване на договор за военна служба и зачисляване в запаса. 

Производството е оставено без движение с определение от 31.07.2020 г. 

Указанията са изпълнени с молба от 17.08.2020 г. С определение от 

17.08.2020 г. съдът е конституирал страните и е насрочил делото в открито 

заседание на 24.09.2020 г. В заседание от тази дата е даден ход, с протоколно 

определение съдът е постановил разделяне на делото по отношение на 

оспорване с предмет искане за прогласяване на нищожност на експертно 

решение и е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по 

съгласие на страните. На 22.10.2020 г. от жалбоподателя е постъпила молба с 

искане за служебно извършване на проверка и спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на образуваното след 

разделянето адм д. № 351/2020 г. на АС – Шумен. Справка в този смисъл е 

изготвена на 23.10.2020 г. На 03.11.2020 г. е постъпило становище от 

ответната страна, с което е направено изявление за спиране на посоченото 

основание. С определение от 04.11.2020 г. съдът е постановил спиране на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По делото са приложени ежемесечно 

изготвяни справки за движението на преюдициалното производство. От 

справките се установява, че след обжалване на постановеното решение по 

същото, ВАС го е върнал на АС – Шумен за разглеждането му от друг състав, 



77 

 

образувано е адм.д. № 81/2022 г., насрочено за разглеждане в открито 

заседание за 02.06.2022 г. 

Адм.д. № 418/2020 г. /съдия Кремена Борисова/ е образувано на 

16.11.2020 г. по жалба срещу задължителни предписания, дадени в 

констативен протокол на РИОСВ – Шумен. С определение, постановено в 

закрито заседание от 18.12.2020 г., съдът е спрял производството на 

основание чл. 129, ал. 2 АПК до произнасяне на министъра на околната среда 

и водите по депозирана по административен ред жалба от настоящия 

жалбоподател против дадените предписания. На жалбоподателя е указано 

след приключване на производството да представи заверено копие от акта, с 

който министърът се е произнесъл по жалбата. На 13.01.2021 г. от 

жалбоподателя е постъпила молба, от която става ясно, че административното 

производство продължава пред Върховния административен съд по адм.д. № 

208/2021 г. С разпореждане от същата дата съдът е дал указания да се 

извърши служебно справка по делото на ВАС. Производството е възобновено 

с определение от 27.05.2021 г. и е насрочено в открито заседание на 

15.06.2021 г., отложено за 14.09.2021 г., отложено за 19.10.2021 г. В заседание 

от 19.10.2021 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение е постановено на 18.11.2021 г., обжалвано е, образувано е адм.д. № 

960/2022 г., приключило с решение от 05.05.2022 г. 

Адм.д. № 389/2020 г. /съдия Снежина Чолакова/ е образувано на 

21.10.2020 г. по жалба от същата дата срещу решение на управителя на НЗОК. 

С определение от 16.12.2020 г., след отстраняване на нередовности, съдът е 

конституирал страните и е насрочил делото в открито заседание на 13.01.2021 

г. С разпореждане от 13.01.2021 г. съдът е изискал да се изготви служебно 

справка за страните, предмета и движението на адм.д. № 340/2020 г. на АС– 

Шумен. С протоколно определение от 13.01.2021 г. съдът е постановил 

спиране на настоящото производство на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до 

приключване на адм.д. № 340/2020 г. с влязъл в сила акт с мотиви, че е 

преюдициално, доколкото негов предмет е мълчалив отказ на управителя на 

НЗОК да се произнесе по същото заявление, по което е издадено и 

настоящото решение. На съдебния деловодител е указано да извършва 

ежемесечни справки с оглед своевременното установяване на отпадането на 

пречките пред неговото движение. По делото са приложени ежемесечни 

справки за движението на преюдициалното производство. Съгласно справка 

от 13.04.2022 г. делото е във ВАС под № 10562/2021 г. и към тази дата няма 

постановен съдебен акт. Решението на ВАС, неподлежащо на обжалване, е 

постановено на 13.05.2022 г.  С разпореждане от 18.05.2022 г. докладчикът е 

разпоредил деловодителят да приложи материалите от адм.д. № 340/2020 г. 

на АС – Шумен. С определение от същата дата съдът е възобновил 
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производството, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството, поради липса на предмет. Съобщения до страните за 

прекратителното определение са изпратени на 18.05.2022 г., връчено на 

ответника на 19.05.2022 г. Към 06.06.2022 г. не е върнато съобщението до 

жалбоподателя. 

Адм.д.№ 204/2021 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано на 

28.06.2021 г. по жалба от същата дата срещу ревизионен акт, издаден от ТД 

на НАП, гр. Варна. С определение от 15.07.2021 г. съдът е конституирал 

страните, разпределил е доказателствената тежест и е насрочил делото в 

открито заседание на 15.09.2021 г. С протоколно определение от 15.09.2021 г. 

съдът е приел, че са налице предпоставките за спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. с § 2 ДР на ДОПК, предвид наличие на 

висящо производство по дело № С-1/2021 г. на СЕС, образувано по 

преюдициално запитване на АС – Велико Търново. Определението за спиране 

е обжалвано с частна жалба от 01.10.2021 г., оставено в сила с определение от 

29.11.2021 г., постановено по адм.д. № 11093/2021 г. на ВАС. Делото е 

върнато на АС – Шумен на 03.12.2021 г. По делото са правени ежемесечни 

справки за образуваното преюдициално дело. Справките са правени от сайта 

на АС – Велико Търново, вместо от електронната страница на СЕС. Делото е 

спряно и към момента на проверката. 

Адм.д. № 161/2021 г. /съдия Христинка Димитрова/ е образувано 

19.05.2021 г. по жалба срещу индивидуален административен акт по чл. 21, 

ал. 1 АПК – властническо волеизявление на оправомощен от закона 

административен орган и разпореждане за предварително изпълнение. 

Производството е оставено без движение с определение от 20.05.2021 г. С 

определение от 07.06.2021 г., след изпълнение на указания, съдът е 

конституирал страните, насрочил е делото в открито заседание на 30.06.2021 

г., разпределил е доказателствената тежест и е оставил без разглеждане 

искането за отмяна на разпореждане за предварително изпълнение на 

оспорения индивидуален административен акт. С определение от 23.02.2022 

г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на АНД № 86/2021 г. и 

АНД № 87/2021 г., и двете на РС – Девня, образувани във връзка с обжалване 

на електронни фишове. Редовно са изисквани служебно справки за 

движението на двете обуславящи производства с отразяване на техния статус. 

Адм.д. № 407/2021 г. /съдия Маргарита Стергиовска/ е образувано по 

жалба срещу заповед на кмета на община Шумен за изземване от 

жалбоподателя на недвижим имот, ползващ го без правно основание. В 

открито съдебно заседание от 20.01.2022 г., след изслушване на страните, 

съдът е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до 
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приключване на гр.д. № 2658/2021 г. на РС – Шумен. Редовно са изисквани 

справки от РС – Шумен и са прилагани отговорите за статуса на 

обуславящото производство. 

Адм.д. № 162/2021 г. /съдия Росица Цветкова/ е образувано на 

19.05.2021 г. по жалба срещу ревизионен акт, издаден от ТД на НАП – Варна. 

С протоколно определение, постановено в петото открито съдебно заседание 

от 17.01.2022 г., съдът е спрял производството по делото на основание чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК, вр.  чл. 144 АПК, по съгласие на страните за получаване 

на информация от данъчната администрация от Република Германия. Към 

момента на проверката не е постъпила чаканата информация и не е изтекъл 

срокът по чл. 231, ал. 1 ГПК. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

            В изпълнение на задълженията по чл. 38, т. 10 ПАС  и изрични 

разпореждания на съдиите докладчици по съответните първоинстанционни  

административни дела, съдебните деловодители извършват ежемесечни 

проверки, резултатите от които докладват на съдиите. Контрол върху 

изпълнението на тези задължения се осъществява от административния 

ръководител на съда и от съдебния администратор. 

            По проверените дела основанията за спиране на производствата са:  чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК,  чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, чл. 229, 

ал. 1, т. 7 , вр. чл. 631, ал. 2, вр. чл. 633 ГПК и чл. 129, ал. 2 АПК. Не се 

установиха спрени на други основания производства. Съгласно разпоредбата 

на чл. 230, ал. 1 ГПК съдът следи служебно дали са отстранени пречките по 

движение на делото в случаите на смърт на ищеца и по чл. 229, ал. 1, т. 3-6 

ГПК, като сам взема необходимите мерки. 

             По проверените спрени и спирани административни дела, се установи, 

че стриктно и периодично се следи и проверява дали пречките по движението 

на делата са отпаднали. Събраните сведения при извършените справки по 

движение на преюдициалните дела се докладват своевременно на съдията-

докладчик, който от своя страна предприема мерки за възобновяване на 

производството или при необходимост и по преценка разпорежда извършване 

в определени срокове на следващи справки. Производствата са възобновени 

своевременно. Редовно са извършвани справки и по образуваните 

конституционни дела, резултатът от които е докладван своевременно на 

съдията, възобновил спрените производства броени дни след постановяване 

на решението. 

            Справките по спряното производство по адм.д. № 204/2021 г., касаещи 

резултат по дело на СЕС, образувано по преюдициално запитване на друг 

български административен съд, би следвало да се извършват на 
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електронната страница на СЕС, а не от сайта на АС – Велико Търново, 

отправил преюдициалното запитване, по което е образувано делото в СЕС. 

Според чл. 230, ал. 1 ГПК съдът няма служебното задължение да следи за 

постановяване на решението на СЕС. 

           Единственото забавяне е констатирано при възобновяване на спряното 

на основание чл. 129, ал. 2 АПК производство по адм.д. № 418/2020 г., 

направено на 27.05.2021 г. При допълнителна справка бе установено, че 

решението на ВАС по адм.д. № 208/2021 г., образувано след проведен 

административен контрол, е постановено на 19.03.2021 г., а решението на 

горестоящия административен орган – на 30.03.3021 г. Следва да се 

отбележи, обаче, че съдът е положил служебно усилия за установяване на 

резултати от оспорванията по административен ред на ИАА, независимо, че 

по закон не му се вменяват подобни задължения. 

              

5. Административни първоинстанционни дела, по които през 2020 

г. и 2021г. е отменен хода по същество.   

         Проверката установи, че през 2020 г. е отменен ходът по същество само 

по 4 първоинстанционни административни дела, 3 от които са образувани 

през 2019 г. През 2021 г. е отменен ходът по същество по 3 дела, едно от 

които е образувано през 2020 г. Проверени са първите четири дела. 

Останалите са изпратени във ВАС,  за инстанционен контрол, поради което са 

проверени по направените от деловодната програма разпечатки.  

 

Проверени дела: 

   Адм.д. № 293/2019 г. е образувано след касационен контрол на 

решението по адм.д. № 280/2017 г. на АС – Шумен. Производството е по реда 

на чл. 156 и сл. ДОПК, вр. чл. 41 ал. 1 и чл. 9 ЗМДТ. Образувано е по жалба 

срещу АУЗД от 05.05.2017 г. на ст.инспектор в отдел „МД и ТБО“ при 

община Шумен, потвърден с решение на началника на същия отдел. С 

решение по адм.д. № 280/2017 г. съдът е отменил АУЗД частично и е 

отхвърлил жалбата в останалата част. С решение по адм.д. № 4689/2018 г. 

ВАС е отменил обжалваното горепосочено решение на АС – Шумен в 

отхвърлителната му част и е върнал делото за ново разглеждане от друг 

състав на съда в тази част. Дадени са задължителни указания. Делото е 

върнато от ВАС на 11.06.2019 г. и на същата дата е разпределено на съдия 

Снежина Чолакова-Маринова. 

 След отстраняване на нередовностите в изпълнение на разпореждане от 

21.06.2019 г., с определение от 25.07.2019 г. съдът е конституирал страните, 

дал е указания по разпределение на доказателствената тежест и е насрочил 

о.с.з. за 16.10.2019 г., когато е даден ход на делото. Делото е докладвано от 
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съда. Приети са писмените доказателства. В изпълнение на задължителните 

указания на ВАС съдът е дал конкретни указания на страните по доказването 

на факти и обстоятелства. Допуснати са гласни доказателства, комплексна 

СТЕ и СИЕ. Ответникът е задължен да представи доказателства за попълване 

на административната преписка. Делото е отложено за 27.11.2019 г., 

пренасрочено за 12.02.2020 г., когато е даден ход и са събрани доказателства. 

Следващото проведено с.з. е на 27.05.2020 г., когато е даден ход на делото по 

същество, отменен с определение от з.с.з на 26.06.2020 г. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че обстоятелствата не са изяснени в 

пълнота и ответната страна следва да бъде задължена да представи 

доказателства относно влизане в сила на цитирания в обжалвания АУЗД акт 

за прихващане и възстановяване от 22.03.2016 г. Делото е насрочено в о.с.з. 

на 07.07.2020 г., когато след приемане на писмените доказателства отново е 

обявено за решаване. 

 С решение от 06.08.2020 г. съдът е отменил АУЗД в частта, с която е 

определено задължение над посочена сума, като в останалата част е 

отхвърлил жалбата. Решението не е обжалвано. 

 Адм.д. № 441/2019 г. е образувано на 11.09.2019 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу заповед от 12.08.2019 

г. на началника на СГКК – Шумен с отказ за извършване на поискана услуга. 

Разпределено е на 11.09.2019 г. на съдия Снежина Чолакова – Маринова. 

 С определение от 10.10.2019 г. съдът е конституирал страните, дал е 

указания по доказателствата, като е разпределил доказателствената тежест. 

Задължил е ответника да представи конкретни документи. Насрочил е о.с.з. за 

13.11.2019 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Приети са 

писмени доказателства и е допусната СТЕ, приета в следващото с.з., 

проведено на 15.01.2020 г., когато е даден ход по същество 

 С определение от з.с.з. на 14.02.2020 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество. Насрочил е о.с.з. на 25.03.2020 

г., като е допуснал допълнителна СТЕ с конкретни задачи, с оглед изясняване 

на обстоятелствата по делото и необходимостта от специални знания. 

 В с.з. на 24.06.2020 г. са приети допълнителното заключение по СТЕ, 

писмени доказателства, разпитани са свидетели и е даден ход по същество. 

 С решение от 23.07.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата. Съдебният акт  

не е обжалван. 

 Адм.д. № 565/2019 г. е образувано на 26.11.2019 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба срещу решение за поправка на ОФГ от 11.10.2019 

г., във връзка с АУПДВ от 13.06.2019 г. от Директор на ОДДФ“Земеделие“ – 

Варна. Разпределено е на съдия Христинка Димитрова. 
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След постъпване на окомплектованата административна преписка, с 

определение от 11.12.2019 г. съдът е конституирал страните, дал е указания 

по доказателствата, като е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е 

о.с.з. за 22.01.2020 г., когато е даден ход по същество.  

С определение от з.с.з. от 27.01.2020 г. съдът е отменил протоколното 

определение за даване ход по същество. Установено е, че с решение от 

20.12.2019 г. по адм.д. № 369/2019 г. на АС – Шумен е отменен АУПДВ от 

13.06.2019 г. на директора на ОДДФ“Земеделие“ – Варна, поправен с 

решение № 4/11.10.2019 г. Оставил е без движение жалбата. Дал е указания 

за отстраняване на констатираните нередовности, свързани най-вече с 

обосноваване правния интерес от оспорването, като е определил 7-дневен 

срок за изпълнение. 

 С определение от 11.02.2020 г., на основание чл. 159, т. 1.и т. 4 АПК 

съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството 

по делото.  

Адм.д.  № 132/2020 г. е образувано на 19.02.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба с предявен осъдителен иск по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. 

Разпределено е на 19.02.2020 г. на съдия Кремена Борисова. 

 С определение от 11.05.2020 г. съдът е конституирал страните, наредил 

е да се връчи препис от исковата молба с приложенията на ответната и 

контролиращата страни за отговор в 14-дневен срок, дал е указания по 

доказателствата, като е разпределил доказателствената тежест. Насрочил е 

о.с.з. за 02.06.2020 г., когато е даден ход по същество. 

С определение от з.с.з. на 11.06.2020 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество. Оставил е без движение 

исковата молба и е дал указания за отстраняване на нередовности, предвид 

разпоредбата на чл. 205 АПК. Съдът е съобразил, че съгласно ЗМ Агенция 

„Митници“ – София е юридическото лице, пасивно легитимирано да отговаря 

по предявения иск, тъй като в структурата й се намира 

административнонаказващият орган, издал наказателното постановление – 

ТД Северна морска агенция „Митници“ – Варна, посочена като ответник от 

ищеца, която обаче не е юридическо лице.  

 С определение от 30.06.2020 г. съдът е оставил без разглеждане иска 

като недопустим с оглед липса на пасивна легитимация и правен интерес 

и е прекратил производството по делото срещу първоначалния ответник. 
Конституирал е друг ответник по делото. Насрочил е о.с.з. за 21.07.2020 г. 

Указал е на новия ответник възможността за отговор в 14-дневен срок. 

 В о.с.з. на 21.07.2020 г. е даден ход по същество. С решение от 

22.07.2020 г. съдът е уважил частично предявения иск. С решение от 
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23.04.2021 г. по адм.д. № 11502/2020 г. ВАС, 3-то отделение, е оставил в сила 

обжалваното решение от 22.07.2020 г. 

           Адм.д. № 136/2020 г. е образувано и разпределено на 21.02.2020 г. За 

докладчик е определена съдия Кремена Борисова. Производството е по 

жалба, с която е оспорен акт на началника на СГКК – Шумен за изменение на 

КК на с. Гусла, обективирано в промяна на границата между ПИ, в 

изпълнение на влезли в сила съдебни решения. След отстраняване на 

нередовности по жалбата, попълване на административната преписка, 

представяне на списък на заинтересованите страни, с определение от 

03.06.2020 г. съдът е конституирал страните, разпределил е доказателствената 

тежест и е дал указания на страните в тази връзка, насрочил е о.с.з. на 

07.07.2020 г. В това заседание ход на делото не е даден и производството е 

оставено без движение във връзка с конституиране на нова заинтересована 

страна. Насроченото на 23.09.2020 г. о.с.з. е проведено и отложено за 

03.11.2020 г. във връзка с назначаване на СТЕ, допусната с определение от 

з.з. на 12.10.2020 г. Не са проведени по обективни причини насрочени с.з. за 

03.11.2020 г., 01.12.2020 г. и 19.01.2021 г. За събиране на доказателства с.з. на 

16.02.2021 г. е отложено за 23.03.2021 г., когато е даден ход на делото по 

същество.  

          Протоколното определение за приключване на съдебното дирене и 

даване ход по съществото на делото е отменено с определение от з.з. на 

16.04.2021 г. Открито е производство по оспорване истинността и 

автентичността на представен от ответната страна оригинален екземпляр от 

скица-проект и е допусната съдебно-криминалистична експертиза. Делото е 

обявено за решаване отново в с.з. на 01.06.2021 г. С решение № 99/18.06.2021 

г. съдът е отхвърлил жалбата. 

           Адм.д. № 288/2021 г. е образувано и разпределено на 27.08.2021 г. За 

докладчик е определена съдия Росица Цветкова. Производството е по жалба 

срещу постановление за обявяване съществуването на трудово 

правоотношение и предписание до работодателя да предложи сключване на 

трудов договор.  

          След отстраняване на 01.09.2021 г. на  нередовностите в жалбата, в 

изпълнение на дадените указания с определение от 27.08.2021 г., съдът с 

определение от 01.09.2021 г. е оставил без уважение искането на 

жалбоподателя за спиране изпълнението на обжалваното постановление. С 

определение от 08.09.2021 г. са конституирани страните, изпратени са 

преписи от жалбата на ответната и заинтересованата страни за отговор и 

доказателства в 14-дневен срок и е насрочено първо о.с.з. за 12.10.2021 г., 

отложено за събиран на гласни и писмени доказателства за 09.11.2021 г., 

когато делото е обявено за решаване. 
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          С определение от з.з. на 12.11.2021 г. е отменено протоколното 

определение за даване ход по съществото на делото. Съдът е задължил 

ответната страна в 3-дневен срок да представи посочените в оспореното 

постановление обяснения на заинтересованата страна. Насрочил е о.с.з. за 

30.11.2021 г., когато след събиране на доказателствата, делото отново е 

обявено за решаване. С решение № 183 от 14.12.2021 г. съдът е уважил 

жалбата.  

           Адм.д. № 289/2021 г. е образувано и разпределено на 27.08.2021 г. За 

докладчик е определена съдия Росица Цветкова. Производството е по жалба 

срещу постановление за обявяване съществуването на трудово 

правоотношение.  

          След изискване на административната преписка, оставяне на жалбата 

без движение и отстраняване на указаните нередовности, с определение от 

01.09.2021 г. съдът е оставил без уважение искането на жалбоподателя за 

спиране изпълнението на обжалваното постановление. С определение от 

08.09.2021 г. са конституирани страните, изпратени са преписи от жалбата на 

ответната и заинтересованата страни за отговор и доказателства в 14-дневен 

срок и е насрочено първо о.с.з. за 12.10.2021 г., отложено за събиране на 

гласни и писмени доказателства за 09.11.2021 г., когато делото е обявено за 

решаване. 

          С определение от з.з. на 12.11.2021 г. е отменено протоколното 

определение за даване ход по съществото на делото. Съдът е задължил 

ответната страна в 3-дневен срок да представи посочените в оспореното 

постановление обяснения на заинтересованата страна. Насрочил е о.с.з. за 

30.11.2021 г., когато след събиране на доказателствата, делото отново е 

обявено за решаване. С решение № 184 от 14.12.2021 г. съдът е уважил 

жалбата като е отменил оспореното постановление.  

 

 

          КОНСТАТАЦИИ: 

Делата, по които е отменен ходът по същество, както през 2020 г., така 

и през 2021 г. са много малък брой, което само по себе си се обяснява с 

извършваната от съдиите добра подготовка за разглеждането им в открито 

съдебно заседание. По едно от общо 7-те дела, след отмяна на хода по 

същество жалбата е оставена без разглеждане на основание чл. 159, т.1 и т. 4 

АПК и производството е прекратено. По останалите дела след отмяна на хода 

по същество, са насрочени о.с.з. и производствата са приключени със съдебни 

решения. По пет от делата причината за възобновяване на съдебното дирене е 

в необходимостта от изясняване на определени обстоятелства и събиране на 
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допълнителни доказателства, а по едно от делата се е наложило 

конституиране на надлежен ответник. 

Отмяната на хода по същество след обявяване на делото за решаване е 

допустим и редовен процесуален способ и използването му често е въпрос на 

процесуална икономия. Проверката установи, че способът се прилага при 

необходимост, не се злоупотребява, а самото му използване не е довело до 

забавяне на производството по съответното дело. Определението за отмяна на 

даден ход по същество винаги е постановявано до един месец от обявяване на 

делото за решаване. Следващото о.с.з. е насрочвано в кратки срокове. 

 

    6. Касационни административни производства 

Разгледаните през 2020 г. в АС – Шумен  касационни производства са 

общо 343 броя, от които 328 КАНД и 15 КАД. Разпределени по съдии делата 

са както следва: съдия Росица Цветкова – общо 50 броя, от които 47 КАНД и 

3 КАД; съдия Кремена Борисова – общо 55 броя, от които 54 КАНД и 1 КАД; 

съдия Снежина Чолакова-Маринова – общо 62 броя, от които 58 КАНД и 4 

КАД;  съдия Христинка Димитрова – общо 58 броя, от които 56 КАНД и 2 

КАД;  съдия Маргарита Стергиовска – общо 59 броя, от които 56 КАНД и 3 

КАД; съдия Бистра Бойн – общо 59 броя, от които 57 КАНД и 2 КАД. През 

2020 г. са постъпили 294 касационни дела и 49 са останалите несвършени от 

предходен период. До края на годината са приключени 296 от производствата 

и 47 са останали висящи, между които и 1 частно касационно дело, 

образувано на 11.12.2020 г. и приключено в з.з. на 22.01.2021 г. Останалите 

несвършени в края на 2020 г. касационни дела са образувани през м. 

октомври – 3 броя, през м. ноември – 19 бр. и през м. декември – останалите. 

Всички тези дела са приключени през месеците  януари и февруари 2021 г. 

През 2021 г. са разгледани 363 броя касационни производства, от които 

новообразуваните са 316, а останалите несвършени от предходната година – 

47 броя. Преобладават КАНД, които са 360 броя, КАД са 3 броя. 

Разпределени по съдии делата са: съдия Росица Цветкова – общо 47 броя, 

всички КАНД; съдия Кремена Борисова – общо 62 броя, всички КАНД; съдия 

Снежина Чолакова-Маринова – общо 63 броя, от които 62 КАНД и 1 КАД;  

съдия Христинка Димитрова – общо 65 броя, от които 64 КАНД и 1 КАД;  

съдия Маргарита Стергиовска – общо 65 броя, всички КАНД; съдия Бистра 

Бойн – общо 61 броя, от които 60 КАНД и 1 КАД. Останалите несвършени в 

края на годината дела са общо 35 броя, от които 1 частно касационно дело, 

образувано на 29.12.2021 г., приключено на 11.01.2022 г. От тези дела почти 

всички са образувани през м. декември 2021 г. Само 2 дела са образувани 

през м. ноември 2021 г. Приключени са през месеците януари и февруари 

2022 г. 
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В АС – Шумен няма касационни дела, образувани преди 01.01.2020 г. и 

неприключени към датата на изготвяне на предварителните справки, респ. – 

към извършване на проверката. В съда през 2020 г. и 2021 г. няма касационни 

дела, по които производството да е спирано, или спряно.  

През проверения период е отменен ходът по същество единствено по 

КАНД № 161/2020 г., производството по което е свършено. В хода на 

проверката се установи, че в закрито заседание, с определение № 

756/11.10.2021 г., е отменен дадения в о.с.з. на 13.09.2021 г. ход по същество 

по КАД № 224/2021 г. Със същото определение производството по делото е 

прекратено и е повдигнат спор за подсъдност между АС – Шумен и ВАС. 

      

Всички КАНД, образувани през 2020 г. и през 2021 г. са приключени и 

върнати на съответните районни съдилища. 

  

Проверени са КАД, разгледани от тричленен състав на АС – Шумен, 

образувани по жалби срещу съдебни актове, постановени от еднолични 

състави на АС – Шумен. 

КАД № 44/2020 г. е образувано на 17.01.2020 г. от председателя на 

съда, по постъпила с писмо от АС-Шумен от същата дата  касационна жалба 

срещу решение № 4 от 24.01.2019 г., постановено по адм.д. № 317/2018 г. на 

АС – Шумен. Разпределено е на същата дата от председателя на съда между 

петима съдии, като е изключен съдията, постановил обжалвания съдебен акт 

по същество на спора. Натовареността при разпределението е по 100% за 

всички съдии, с изключение на председателя, който е участва на 80% и за 

докладчик е определена съдия Росица Цветкова. 

С разпореждане на съдията-докладчик  от 17.01.2020 г. са 

конституирани страните: касатор, ответник и контролираща страна. 

Насрочено е о.с.з. на 17.02.2020 г. Разпоредено е да се връчат преписи от 

касационната жалба на ответната и контролиращата страни за отговор в 14-

дневен срок и ангажиране на доказателства. На 05.02.2020 г. е постъпил 

писмен отговор от първоначалния ищец в производството по чл. 203 и сл. 

АПК, вр. чл. 284, ал. 1 ЗИНЗС. 

В о.с.з. на 17.02.2020 г. делото е разгледано от тричленен състав – 

председател-съдия Росица Цветкова и членове: съдиите Снежина Чолакова и 

Бистра Бойн. Даден е ход на делото, докладвано е, изслушани са страните, 

приети са писмени доказателства. Даден е ход по същество. С окончателно 

решение № 42 от 24.02.2020 г. съдът е отменил решение № 4 от 24.01.2019 г., 

постановено по адм.д. № 317/2018 г. на АС-Шумен в частта, с която ГД „ИН“ 

– София е осъдена да заплати обезщетение за претърпени неимуществени 



87 

 

вреди и вместо това е отхвърлил иска. Решението в останалата част не е 

обжалвано и е влязло в сила. 

КАД  № 49/2020 г. е образувано от председателя на съда на 20.01.2020 

г. по постъпила по разпореждане от същата дата касационна жалба срещу 

решение № 218 от 22.11.2019 г. по адм.д. № 406/2019 г. на АС – Шумен ведно 

с писмен отговор по нея. С цитираното разпореждане е наредено съдебните 

книжа да се докладват на председателя на съда за образуване на КАД по реда 

на чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 285, ал. 1 ЗИНЗС. Делото е разпределено на 

20.01.2020 г. от председателя на съда между петима съдии, като е изключен 

съдията, постановил обжалвания съдебен акт по същество на спора. За 

докладчик е определена съдия Бистра Бойн. Натовареността при 

разпределението е по 100% за всички участвали съдии.  

С определение от 22.01.2020 г. докладчикът по делото е оставил без 

движение жалбата за внасяне на дължима ДТ, платена на 03.02.2020 г. 

С разпореждане от 03.02.2020 г. съдия Бойн е конституирала страните: 

касатор, ответник и контролираща страна. Насрочено е о.с.з. на 04.03.2020 г. 

Разпоредено е да се връчат преписи от касационната жалба на ответната и 

контролиращата страни за отговор в 14-дневен срок и ангажиране на 

доказателства.  

В с.з. на 04.03.2020 г. делото е разгледано от тричленен състав: 

председател – съдия Снежина Чолакова и членове – съдиите Христинка 

Димитрова и Бистра Бойн. Със заповед от 10.02.2020 г. на председателя на 

съда съдия Христинка Димитрова е определена за заместник на съдия Росица 

Цветкова като член на постоянно действащия касационен състав. Даден е ход 

на делото, докладвано е, изслушани са страните, приети са писмени 

доказателства. Даден е ход по същество. С окончателно решение № 66 от 

25.03.2020 г. съдът е отменил решението в частта, с която ГД „ИН“ – София е 

осъдена да заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди и 

вместо това е отхвърлил иска. Решението в останалата част не е обжалвано и 

е влязло в сила. 

КАД  № 67/2020 г. е образувано от председателя на съда на 24.01.2020 

г. по постъпило по подсъдност от ВАС на същата дата адм.д.  № 7164/2019 г. 

ведно с касационна жалба срещу решение № 36 от 20.03.2019 г. по адм.д. № 

417/2018 г. на АС – Шумен и писмен отговор по жалбата. Делото е 

разпределено на 24.01.2020 г. от председателя на съда между петима съдии, 

като е изключен съдията, постановил обжалвания съдебен акт по същество на 

спора. За докладчик е определена съдия Кремена Борисова. Натовареността 

при разпределението е по 100% за всички участвали съдии. 

С определение от 28.01.2020 г. докладчикът по делото е оставил без 

движение жалбата за внасяне на дължима ДТ, платена на 03.02.2020 г. По 
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искане на жалбоподателя е проведена процедура по чл. 83 ГПК и с 

определение от 01.04.2020 г. той е освободен от заплащане на ДТ по делото. 

С разпореждане от 13.05.2020 г. съдия Борисова е конституирала 

страните: касатор, ответник и контролираща страна. Насрочено е о.с.з. на 

23.06.2020 г. Разпоредено е да се връчат преписи от касационната жалба на 

ответната и контролиращата страни за отговор в 14-дневен срок и ангажиране 

на доказателства.  

В с.з. на 23.06.2020 г. делото е разгледано от тричленен състав – 

председател-съдия Кремена Борисова и членове: съдиите Христинка 

Димитрова и Маргарита Стергиовска. Даден е ход на делото, докладвано е, 

изслушани са страните, приети са писмени доказателства. Даден е ход по 

същество. С окончателно решение № 103 от 15.07.2020 г. съдът е оставил в 

сила решението в обжалваната му част, с която е отхвърлен като 

неоснователен и недоказан предявения иск. Решението в останалата част не е 

обжалвано и е влязло в сила. 

КАД  № 97/2020 г.  е образувано от председателя на съда на 31.01.2020 

г. по постъпила по разпореждане от същата дата касационна жалба срещу 

решение № 259 от 23.12.2019 г. по адм.д. № 340/2019 г. на АС – Шумен ведно 

с писмен отговор по нея. С цитираното разпореждане е наредено съдебните 

книжа да се докладват на председателя на съда за образуване на КАД по реда 

на чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 285, ал. 1 ЗИНЗС. Делото е разпределено на 

31.01.2020 г. от председателя на съда между петима съдии, като е изключен 

съдията, постановил обжалвания съдебен акт по същество на спора. За 

докладчик е определена съдия Христинка Димитрова. Натовареността при 

разпределението е по 100% за всички съдии, освен за председателя на съда, 

който участва на 80%. 

По искане на жалбоподателя е проведена процедура по чл. 83 ГПК и с 

разпореждане от 10.02.2020 г. той е освободен от заплащане на ДТ и разноски 

по делото. 

С разпореждане от същата дата съдия Димитрова е конституирала 

страните: касатор, ответник и контролираща страна. Насрочено е о.с.з. на 

09.03.2020 г. В с.з. делото е разгледано от тричленен състав – председател-

съдия Росица Цветкова и членове: съдиите Христинка Димитрова и 

Маргарита Стергиовска. Даден е ход на делото, докладвано е, изслушани са 

страните, приети са писмени доказателства. Даден е ход по същество. С 

окончателно решение № 59 от 16.03.2020 г. съдът е оставил в сила 

обжалваното решение.  

КАД № 108/2020 г. е образувано на 04.02.2020 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност от ВАС адм.д. № 14618/2019 г., III-то отделение, 

ведно с касационната жалба и писмения отговор по нея срещу решение № 
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172/16.10.2019 г. по адм.д. № 360/2019 г. на АС – Шумен. Делото е 

разпределено на 04.02.2020 г. от съдия Борисова между петима съдии, като е 

изключен съдията, постановил обжалвания акт по същество и за докладчик е 

определена съдия Мария Стергиовска. 

С разпореждане от 07.02.2020 г. съдия Стергиовска е конституирала 

страните в производството, насрочила е открито заседание за 09.03.2020 г., 

като е наредила на ответната и на контролиращата страни да се изпратят 

преписи от касационната жалба за отговор в 14-дневен срок и за ангажиране 

на доказателства. 

В открито заседание на 09.03.2020 г. делото е разгледано от тричленен 

състав с председател съдия Росица Цветкова и членове съдиите Маргарита 

Стергиовска и Бистра Бойн. Със заповед от 10.02.2020 г. съдия Бистра Бойн е 

определена за заместник на съдия Христинка Димитрова като член на 

постоянния касационен състав. В заседанието е даден ход на делото, 

докладвано е, приложени са писмени доказателства и справки, даден е ход по 

същество. С решение № 60/16.03.2020 г. съдът е оставил в сила обжалваното 

решение. 

КАД № 139/2020 г. е образувано на 24.02.2020 г. по постъпили на 

същата дата по подсъдност адм. д. № 7969/2019 г. от ВАС и касационни 

жалби от двете страни срещу решение № 57/15.04.2019 г. по адм.д. № 

348/2018 г. на АС – Шумен. Разпределено е на 24.02.2020 г. от председателя 

на съда между петима съдии, като е изключен съдията, постановил 

обжалвания акт по същество и за докладчик е определена съдия Снежина 

Чолакова – Маринова. 

С разпореждане от 26.02.2020 г. производството е оставено без 

движение по отношение на касационната жалба на първоначалния ищец с 

указания за отстраняване на констатираните нередовности. 

С определение от 11.05.2020 г. тричленният състав е оставил без 

разглеждане депозираната от физическото лице – ищец касационна жалба и е 

прекратил производството в тази част, конституирал е страните в 

производството по другата касационна жалба, насрочил е открито заседание 

на 15.06.2020 г. В о.с.з. на 15.06.2020 г., делото е разгледано от тричленен 

състав, даден е ход, приети са писмени доказателства и е обявено за 

решаване. С решение № 100/13.07.2020 г. съдът е отменил решението в 

обжалваната осъдителна част и вместо това е отхвърлил предявения иск в 

същата част.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Актът за образуване на касационните дела също е под формата на 

печат, съдържащ дата на образуването, вид и номер на делото, подпис на 
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образуващия. Делата се образуват и разпределят основно от председателя на 

съда, по-рядко – по заместване – от зам. председателя или друг съдия. 

Проверените дела са касационни административни, тъй като всички 

касационни административнонаказателни дела, образувани през 2020 г. и 

2021 г. са приключени и върнати на районните съдилища. Администрирането 

на касационните жалби срещу решения по първоинстанционните 

административни дела, разгледани от едночленен състав на АС – Шумен по 

реда на глава Единадесета от АПК по предявени искове по чл. 284 ЗИНЗС, се 

извършва от съответния съдия, докладчик по първоинстанционното дело. 

Редовните съдебни книжа, в изпълнение на разпореждане се докладват на 

председателя на съда за образуване на КАД по реда на чл. 208 и сл. АПК, вр. 

чл. 285, ал. 1 ЗИНЗС. 

По всички проверени касационни административни дела, подготовката 

на делото за разглеждането му в о.с.з. се извършва от определения на случаен 

принцип съдия-докладчик, член на един от двата постоянни касационни 

състава. Извършваните от съдията-докладчик действия включват насрочване 

на делото за разглеждане в о.с.з., конституиране на страните в касационното 

производство, провеждане на процедури по чл. 83 по искане на жалбоподател 

и др.  

Делата се разглеждат и решават от един от двата постоянни касационни 

състави в АС – Шумен. Заместванията на отсъстващ по обективни причини 

член на състава се извършват със заповед на председателя на съда, като се 

цели насрочените съдебни заседания да не се отлагат. Обичайно делата се 

разглеждат и приключват в едно открито съдебно заседание. Съдебните 

решения са постановени в едномесечен срок и в по-кратки срокове. 

Според данните в годишните доклади за дейността на съда през 2020 г. 

и 2021 г. практиката по всички касационни дела с еднакъв предмет е изцяло 

последователна и непротиворечива.  

 

         III. ПРОВЕРКА на ДЕЛАТА във връзка с чл. 80 ПАС 

 

         В хода на проверката по частните административни дела, образувани 

през 2020 г. и 2021 г., на проверяващите направи впечатление, че между 

образуваните от този вид дела, липсват дела, образувани по реда на чл. 197 и 

сл. АПК, във връзка с обжалвани разпореждания на административните 

органи по отказ да се образува административни производство, за спиране на 

административното производство или за неговото прекратяване.  
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 В хода на годишната планова проверка на АС – Шумен бяха 

проверени разгледани по реда на чл. 197 и сл. АПК административни 

дела: адм.д.  № 407/2020 г.; адм.д.  № 122/2021 г.; адм.д. № 180/2021 г.; 

адм.д. № 239/2021 г.; адм.д. № 337/2021 г. и адм.д. № 402/2021 г.  

          Съгласно приложените по всяко от делата протоколи за избор на съдия 

докладчик всички дела са образувани като административни със 

статистически шифър: 900 –чл.19 АПК, чл. 54, ал. 5 АПК, чл. 56, ал. 4 АПК, 

чл. 103,  ал. 3 АПК, чл. 197 – чл. 202 АПК, чл. 294 – чл. 298 АПК, чл. 272, ал. 

2 АПК, чл. 88 АПК. Определената група по натовареност е: чл. 19 АПК, чл. 

54, ал. 5 АПК, чл. 56, ал. 4 АПК, чл. 103, ал. 3 АПК, чл. 197 – чл. 202 АПК, чл. 

294 – чл. 298 АПК, чл. 272, ал. 2 АПК и други производства, касаещи 

процес относно процеса. Делата са разпределени от председателя на съда 

между всички съдии с изключение на ползващите продължителен отпуск. 

 Адм.д. № 407/2020 г. е образувано на 04.11.2020 г. по жалба срещу 

решение за спиране на производството пред административния орган – чл. 54, 

ал. 3 АПК. Определеният докладчик, съдия Христинка Димитрова, се е 

произнесла в з.с.з. с определение от 09.11.2020 г., с което е отменила 

обжалваното административно решение. С определение от 30.03.2021 г. по 

адм.д. № 13085/2020 г. ВАС, 6-то отделение, е оставил без разглеждане 

частната жалба срещу определението от 09.11.2020 г. и е прекратил 

производството. 

 Адм.д. № 122/2021 г. е образувано на 12.04.2021 г. по жалба срещу 

писмо на директора на РИОСВ – Шумен, с което е отказано провеждане на 

процедура и издаване на административен акт. Определеният докладчик, 

съдия Кремена Борисова, се е произнесла в з.с.з. с определение от 26.04.2021 

г., с което е отменила отказа и е върнала преписката на административния 

орган за продължаване на производството. С определение от 05.07.2021 г. по 

адм.д. № 5839/2021 г. ВАС, 6-то отделение, е оставил без разглеждане 

частната жалба и е прекратил производството на основание чл. 215, т. 4 АПК. 

Адм.д. № 180/2021 г. е образувано но 09.06.2021 год. по жалба срещу 

прекратяване на производство по издаване на СУМПС. Определеният 

докладчик – съдия Кремена Борисова се е произнесла в з.с.з. с определение от 

05.07.2021 год., с което е отхвърлила жалбата. Определението не е обжалвано 

и е влязло в законна сила на 17.07.2021 год. 

Адм.д. № 239/2021 г. е образувано на 26.07.2021 г. по жалба срещу 

решение с отказ за възобновяване на административно производства по 

издаване на индивидуални административни актове. Определеният 

докладчик, съдия Росица Цветкова, се е произнесла в з.с.з. с определение от 

25.08.2021 г., с което е отхвърлила жалбата. С определение от 11.11.2021 г. по 

адм.д. № 10222/2021 г. ВАС, 7-мо отделение, е отменил определението на АС 
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– Шумен от 25.08.2021 г., като е отменил и оспореното решение на 

административния орган и е върнал преписката за възобновяване на 

производствата по издаване на ИАА, конкретно описани. Определението е 

подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав. 

Адм.д. № 337/2021 г. е образувано на 21.09.2021 г. по жалба срещу 

разпореждане на пенсионен орган, с което на основание чл. 98, ал. 1 КСО и 

чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК, без разглеждане е оставено заявление и 

административното производство по него е прекратено. Определеният 

докладчик, съдия Маргарита Стергиовска, се е произнесла в з.с.з. с 

определение от 24.09.2021 г., с което е отхвърлила жалбата. С определение от 

08.11.2021 г. по адм.д. № 10563/2021 г. ВАС, 6-то отделение, е отменил 

определението на АС – Шумен от 24.09.2021 г., като е отменил и оспореното 

административно разпореждане и е изпратил преписката на пенсионния орган 

за разглеждане по същество на заявлението. 

Адм.д. № 402/2021 г. е образувано но 02.11.2021 г. по жалба срещу 

разпореждане на пенсионен орган, с което е оставено без разглеждане 

заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Определеният докладчик – съдия Маргарита Стергиовска се е произнесла в 

з.с.з. с определение от 11.11.2021 г., с което е отменила оспореното 

разпореждане и е изпратила преписката на административния орган за 

разглеждане по същество на заявлението. Определението не е обжалвано и е 

влязло в сила на 23.11.2021 г. 

 Според председателя на съда проверените дела се образуват като 

административни, а не като частни административни дела, тъй като 

деловодната система при задаване на статистическия код не приема 

делото като частно административно. Няма пречка делото да бъде 

образувано като частно, но с оглед на посоченото противоречие между 

деловодната система и ПАС, след това се създават допълнителни 

усложнения при изготвяне на статистическите отчети на съда. 

Независимо от това, че делата се образуват като административни, 

същите се разглеждат по реда на чл. 197 и сл. АПК. Съдиите се 

произнасят в закрито заседание, с определение. 

         По проверените дела не са обжалвани административни актове по реда 

на чл. 118, ал. 1 КСО, жалбите срещу които се разглеждат по реда на чл. 147, 

ал. 1 АПК и съдът се произнася с решение. 

         От проверените дела само 1 е образувано през 2020 г., а останалите 5 – 

през 2021 г. Пред вид на броя дела, противоречията между ПАС и 

статистическите форми и кодове, изработени от ВСС и тъй като не може да се 

твърди, че са проверени всички дела, образувани по реда на чл. 197 и сл. 

АПК, по които административният съд се произнася с определение, въпреки 
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констатираното нарушение на разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5, б. „б“ ПАС, 

не следва да се дава препоръка до административния ръководител за 

образуване на делата като частни административни. 

  

         IV. ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ в определените 

процесуални срокове. Качество на постановените съдебни актове. 

 

         През 2020 г. 455 административни дела са приключени с постановяване 

на съдебно решение. Съответно съдия Росица Цветкова е постановила 67 

решения, от които 29 по първоинстанционни административни дела и 38 по 

касационни административни дела. Съдия Кремена Борисова е постановила 

68 решения, от които 28 по първоинстанционни и 40 по касационни 

административни дела. Съдия Снежина Чолакова-Маринова е постановила 83 

решения, от които 38 по първоинстанционни и 45 по касационни 

административни дела. Съдия Христинка Димитрова  постановила 76 

решения, съответно 32 по първоинстанционни и 44 по касационни 

административни дела. Съдия Маргарита Стергиовска е постановила 77 

решения, от които по първоинстанционни дела 34 и по касационни 43. Съдия 

Бистра Бойн е постановила 84 съдебни решения, от които 35 по 

първоинстанционни и 49 по касационни административни дела. 

         През 2021 г. в АС – Шумен са постановени общо 485 съдебни решения 

по административни дела. Съдия Росица Цветкова е постановила 67 решения, 

от които 28 по първоинстанционни административни дела и 39 по касационни 

административни дела. Съдия Кремена Борисова е постановила 83 решения, 

от които 33 по първоинстанционни и 50 по касационни административни 

дела. Съдия Снежина Чолакова-Маринова е постановила 83 решения, от 

които 31 по първоинстанционни и 52 по касационни административни дела. 

Съдия Христинка Димитрова  постановила 79 решения, съответно 26 по 

първоинстанционни и 53 по касационни административни дела. Съдия 

Маргарита Стергиовска е постановила 89 решения, от които по 

първоинстанционни дела 34 и по касационни 55. Съдия Бистра Бойн е 

постановила 84 съдебни решения, от които 35 по първоинстанционни и 49 по 

касационни административни дела.  

         През 2020 г. и 2021 г. съдия Росица Цветкова няма обявени съдебни 

актове извън сроковете по чл. 172, ал. 1 АПК и чл. 217, ал. 3 АПК. 

         През 2020 г. и през 2021 г. съдия Кремена Борисова  е обявила 

съдебните решения по 4 първоинстанционни административни дела с кратки, 

несъществени забавяния над предвидения по чл. 172, ал. 1 АПК едномесечен 

срок, а именно: адм.д. № 113/2020 г., обявено за решаване в о.с.з. на 

26.11.2020 г., обявено съдебно решение на 26.11.2020 г. – 6 дни; адм.д. № 
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191/2020 г., обявено за решаване в о.с.з. на 06.10.2020 г., обявен съдебен акт 

на 18.11.2020 г. – 12 дни; адм.д. № 341/2020 г., обявено за решаване на 

26.01.2021 г., обявено съдебно решение на 01.03.2021 г. /3 дни/; адм.д. № 

461/2020 г., обявено за решаване в о.с.з. на 02.02.2021 г., обявен съдебен акт 

на 08.03.2021 г. /6 дни/. За краткосрочните забави от м. ноември 20202 г. се 

установиха и обективни причини , тъй като от 02.11.2020 г. до 15.11.2020 г. 

съдия Борисова е била в продължителен отпуск по болест. 

          През двете проверявани години съдия Кремена Борисова няма обявени 

съдебни актове извън срока по чл. 217, ал. 3 АПК. 

          Съдия Снежина Чолакова-Маринова е обявила съдебните решения 

през 2020 г. по 3 първоинстанционни административни дела  със забави от 1 

месец до месец и половина над предвидения по чл. 172, ал. 1 АПК 

процесуален инструктивен срок: адм.д. № 121/2020 г., обявено за решаване на 

30.09.2020 г., обявено решение на 30.11.2020 г. – 1 месец; адм.д. № 225/2020 

г., обявено за решаване на 17.09.2020 г., обявен съдебен акт на 30.11.2020 г. – 

1 месец и 13 дни; адм.д. № 271/2020 г., обявено за решаване на 16.09.2020 г., 

обявен съдебен акт на 02.12.2020 г. – 1 месец и 16 дни. През същата година 

със забава над предвидения по чл. 217, ал. 3 АПК срок са обявени съдебните 

решения по 3 касационни административни дела, по които съдия Снежина 

Чолакова-Маринова е докладчик: КАНД № 149, обявено за решаване на 

28.09.2020 г., обявено решение на 01.12.2020 г. – 1 месец и 3 дни; КАНД № 

195/2020 г., обявено за решаване на 05.10.2020 г., обявено решение на 

18.11.2020 г. – 13 дни; КАНД № 196/2020 г., обявено за решаване на 

05.10.2020 г., обявено решение на 18.11.2020 г. – 13 дни. 

         Установи се, че причините за допуснатите забави над процесуалния срок 

са изцяло обективни, тъй като съдия Снежина Чолакова-Маринова е 

отсъствала поради продължителен отпуск по болест, за периода от 

13.10.2020 г. до 17.11.2020 г., повече от месец  след обявяване на делата за 

решаване. 

        През 2021 г. съдия Снежина Чолакова-Маринова няма постановени 

актове извън сроковете по чл. 172, ал. 1 АПК и чл. 217, ал. 3 АПК. 

        През 2020 г. и 2021 г. съдия Христинка Димитрова няма постановени 

извън предвидените в сроковете по чл. 172, ал. 1 АПК и чл. 217, ал. 3 АПК 

съдебни актове, с изключение на 4 решения по касационни 

административнонаказателни дела през 2020 г.: КАНД № 197/2020 г., обявено 

за решаване на 12.10.2020 г., обявено решение на 01.12.2020 г. – 19 дни; 

КАНД № 203/2020 г., обявено за решаване на 12.10.2020 г., обявено решение 

на 01.12.2020 г. – 19 дни; КАНД № 204/2020 г., обявено за решаване на 

26.10.2020 г., обявено решение на 01.12.2020 г. – 5 дни; КАНД № 210/2020 г., 

обявено за решаване на 26.10.2020 г., обявено решение на 01.12.2020 г. – 5 
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дни. Закъсненията, освен че са несъществени, са изцяло по обективни 

причини. От 13.11.2020 г. до 26.11.2020 г. в продължителен отпуск по болест 

е съдия Христинка Димитрова. Съответно в отпуск по болест са другите 

двама членове на постоянния касационен състав за периодите от 02.11.2020 г. 

до 15.11.2020 г. и от 17.11.2020 г. до 30.11.2020 г. 

        През 2020 г. и 2021 г. съдия Маргарита Стергиовска няма постановени 

извън предвидените в сроковете по чл. 172, ал. 1 АПК и чл. 217, ал. 3 АПК 

съдебни актове, с изключение на 3 решения по касационни 

административнонаказателни дела през 2020 г.: КАНД № 206/2020 г., обявено 

за решаване на 26.10.2020 г., обявено решение на 01.12.2020 г. – 5 дни; КАНД 

№ 215/2020 г., обявено за решаване на 26.10.2020 г., обявено решение на 

01.12.2020 г. – 5 дни; КАНД № 221/2020 г., обявено за решаване на 26.10.2020 

г., обявено решение на 01.12.2020 г. – 5 дни. Закъсненията незначителни и 

несъществени, като изцяло се дължат на обективни причини. От 17.11.2020 

г. до 30.11.2020 г. в продължителен отпуск по болест е съдия Маргарита 

Стергиовска. Съответно в отпуск по болест са другите двама членове на 

постоянния касационен състав за периодите от 02.11.2020 г. до 15.11.2020 г. и 

от 13.11.2020 г. до 26.11.2020 г. 

        През 2020 г. и 2021 г. съдия Бистра Бойн няма обявени съдебни актове 

извън сроковете по чл. 172, ал. 1 АПК и чл. 217, ал. 3 АПК. 

        През 2020 г. с определения са прекратени производствата по 111 

административни дела, 98 първоинстанционни и 13 касационни. С 

определения за прекратяване на производството съдия Цветкова е 

приключила 19 административни дела, съдия Кремена Борисова – 23, съдия 

Снежина Чолакова-Маринова – 14, съдия Христинка Димитрова – 22, съдия 

Маргарита Стергиовска – 15, съдия Бистра Бойн – 18. 

        През 2021 г. с определения са прекратени производствата по 101 

административни дела, 84 първоинстанционни и 17 касационни. С 

определения за прекратяване на производството съдия Цветкова е 

приключила 12 административни дела, съдия Кремена Борисова – 22, съдия 

Снежина Чолакова-Маринова – 15, съдия Христинка Димитрова – 17, съдия 

Маргарита Стергиовска – 20, съдия Бистра Бойн – 15. 

   

        В АС – Шумен няма административни дела с необявен съдебен акт. 

Освен това, както се установи по проверките на делата, разглеждани и 

решавани в предвидени кратки процесуални срокове, актовете по тях съдиите 

от АС – Шумен, също постановяват в предвидените срокове.  

 

         През 2020 г. пред ВАС са били обжалвани 114 от подлежащите на 

обжалване 294 съдебни акта, или 39% от подлежащите на обжалване актове 
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на АС – Шумен са оспорени пред ВАС. През 2020 г. са върнати 109 дела. В 

сила са били оставени 67 решения и 15 определения. Изцяло са били 

отменени 17 решения и 3 определения. Т.е. 82 % от върнатите актове са 

потвърдени и 18% са отменени. Запазена е тенденцията общият брой 

обжалвани актове да не се променя съществено, от една страна, а от друга – 

за увеличаване на потвърдените решения. 

        През 2021 г. 35% от подлежащите на обжалване съдебни актове са 

оспорени пред ВАС. Касационната инстанция е била сезирана по общо 103 

дела от подлежащите на обжалване 290 съдебни акта. През 2021 г. са върнати 

105 дела. По тях са оставени в сила 64 решения и 18 определения. Изцяло са 

отменени 14 решения и 7 определения. Както и през 2020 г. 82 % от 

върнатите актове са потвърдени и 18% са отменени. 

        Налага се извод за запазване качеството на съдебните актове, 

постановени от съдиите в АС – Шумен. За намаляване на отменените съдебни 

актове се провеждат периодични срещи на съдиите от АС – Шумен, на които 

се обсъжда установената съдебна практика по материалните закони и най-

вече – по констатираните противоречия. 

        Посочените резултати обуславят много добра оценка за работата на 

съдиите и положените от тях усилия за срочното решаване на делата, 

увеличаване бързината на производствата и качеството на постановените 

актове. 

 
V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА 

ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТТА ПО ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД – ШУМЕН 

1. Организация на административната дейност, щатна, 
материална и техническа обезпеченост, контрол и отчетност, 
подобряване на квалификацията, взаимодействие между 
административния ръководител и общото събрание на съдиите. 

Общото организационно и административно ръководство на АС 
– Шумен  се осъществява от административния ръководител-председател на 
съда, съобразно правомощията по чл. 93, ал. 1 ЗСВ. При изпълнението на 
своите функции той е подпомаган от заместник административния 
ръководител - заместник председателя на съда и съдебния администратор. 
През проверявания период административен ръководител на АС - Шумен е 
съдия Росица Цветкова, избрана и назначена на длъжността 
„административен ръководител-председател“ на Административен съд – 
Шумен, считано от 18.04.2017 г. с решение по протокол № 14 от 04.04.2017 
г., т. 2, на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.  Заместник 
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административен ръководител-заместник председател е съдия Кремена 
Борисова, встъпила в длъжност на 13.05.2020 г., назначена с решение по 
протокол № 15 от 12.05.2020 г., т. 5.2. на СК на ВСС. Конкретното 
разпределение на функциите между тях е регламентирано със заповеди № 
105 и № 106 от 18.05.2020 г. на председателя на съда. 

Съдебен администратор на АС – Шумен е госпожа  Елица Лазарова.  
В Административен съд – Шумен няма обособени отделения, както и 

специализация по състави. Съдиите заседават в 6 еднолични 
първоинстанционни състави и в 2 постоянни тройни касационни състава, 
които разглеждат и първоинстанционните дела по жалба срещу общи 
административни  и подзаконови нормативни актове. 

 Едноличните състави са: съдия Росица Цветкова, съдия Кремена 
Борисова, съдия Снежина Чолакова-Маринова, съдия Христинка Димитрова, 
съдия Маргарита Стергиовска и съдия Бистра Бойн. 

Постоянните касационни състави са определени съгласно решение на 
общото събрание на съдиите: 

Постоянен касационен състав: Председател: Росица Цветкова 

                                  Членове: 1.Снежина Чолакова-Маринова 

                                                  2.Бистра Бойн 

Постоянен касационен състав: Председател: Кремена Борисова 

                                  Членове: 1.Христинка Димитрова 

                                                           2.Маргарита Стергиовска 

Към 01.01.2020 г. числеността на магистратите в АС – Шумен е 6/шест/ 

щатни бройки, от които председател и 5/пет/ съдии. По предложение на 

административен ръководител на АС –  Шумен и с решение по т. 5.1. от 

протокол № 15 от проведеното на 12.05.2020 г. заседание на СК на ВСС, на 

основание чл. 30, ал. 5, т. 4 ЗСВ 1/една/ щатна длъжност „съдия“ е 

трансформирана в 1/една/ щатна длъжност „заместник на административния 

ръководител – заместник председател“. Към 31.12.2021 г. щатната численост 

на магистратите в съда е 6 щатни бройки, от които 1 щатна бройка  

"административен ръководител – председател", 1 щатна бройка  "заместник 

на административния ръководител – заместник председател" и 4 щатни 

бройки "съдии". През проверявания период са заети 3 от 4-те съдийски щатни 

бройки, като на свободната щатна бройка със заповед № 2699 от 02.11.2018 г. 

на председателя на ВАС, считано от 04.11.2018 г., е командирована съдия 

Бистра Бойн от РС – Шумен. 

Комплексните атестационни оценки на съдиите от АС – Шумен са 

много добри. 
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Всички магистрати, работещи в АС – Шумен, в това число и 

командирования съдия, са достигнали най-високия ранг на заеманата от тях 

длъжност.  

Общата щатна численост на съдебните служители в АС – Шумен е 21 

бройки. Към 01.01.2020 г. и към 31.12.2021 г. са заети всички длъжности.  

 Специализираната съдебна администрация се състои от: "съдебен 

помощник" – 1 щ.бр.; "съдебен секретар" – 4 щ.бр.; "съдебен деловодител" – 5 

щ.бр.; "съдебен деловодител-регистратура" – 1 щ.бр.; "съдебен архивар" – 1 

щ.бр.; "призовкар" – 2 щ.бр. Организирана е в отделни служби и 

самостоятелни длъжности. 

 Съдебните служители се атестират ежегодно, съгласно Правилника за 

администрацията в съдилищата и се повишават в ранг при доказана добра 

професионална квалификация.  

 Съотношението между съдии и съдебни служители в АС – Шумен 

понастоящем е 1:3.5, което е около средната стойност за административните 

съдилища в страната, съгласно официалната статистика на Висш съдебен 

съвет за 2020 г. и 2021 г. 

           Видно от годишните доклади за дейността на АС – Шумен през 2020 г. 

и през 2021 г. щатът на съдиите и съдебните служители е оптимален и не са 

наложителни промени.  

 Структурата на съдебната администрация е съобразена с Правилника за 

администрацията в съдилищата и с Правилата за прилагане на класификатора 

на длъжностите в администрацията на съдилищата. Утвърдената 

организационна структура позволява ефективно, законосъобразно и 

оптимално, при взаимозаменяемост, осъществяване на функциите от 

съдебните служители. Регламентирането на правата и отговорностите, 

разпределението на задълженията на служителите от специализираната 

администрация, се осъществява чрез вътрешни правила, заповеди на 

административния ръководител и разпореждания на съдебния администратор.  

Съдебната администрация се ръководи пряко от съдебен администратор.     

Във връзка с  въведената и утвърдена в съда добра практика за 

изготвяне на месечни отчети за движението на делата и дейността на всеки 

магистрат, съдебните деловодители в началото на всеки месец в табличен вид 

обобщават данните от предходния месец за насрочените, отложените, 

спрените, свършените и забавени дела, както и за неизготвените в срок 

съдебни актове. Месечните отчети се докладват на председателя на съда и се 

обсъждат на общото събрание на съдиите. Ежемесечно съответният съдебен 

деловодител докладва на съдиите – докладчици и спрените дела. 

За организацията и управлението на съдебната специализирана 

администрация са издадени и утвърдени от административния ръководител: 
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Вътрешни правила за приемане и регистриране на входяща кореспонденция, 

изпращане на призовки и съобщения по електронен път; Вътрешни правила за 

достъп до обществена информация; Вътрешни правила за учрежденския 

архив; Правила за документооборот; Стратегически план на съда за 

периодите 2016 г. – 2020 г. и 2021 г. – 2025 г.;  Оперативен план за 2020 г. и 

за 2021 г. 

През проверявания период със заповед № РД-11-204 от 11.11.2020 г. на 

председателя на Административен съд Шумен са актуализирани Вътрешните 

правила за деловодна дейност и документооборота на специализираната 

администрация.  

Конкретните задължения на всеки съдебен служител са детайлно 

разписани в утвърдените от председателя длъжностни характеристики, както 

и с възложени с изрична заповед допълнителни задачи.  

          От месец февруари 2016 г. АС – Шумен осъществява дейността си в 

собствена сграда, която е модерна, удобна и функционална, и към настоящия 

момент отговаря изцяло на  нуждите на съда. Обособени са самостоятелни 

съдийски кабинети, удобни помещения за съдебните служители, две съдебни 

зали с озвучителна и звукозаписна техника и електронни табла пред всяка 

зала, заседателни зали, деловодство, архив, информационен център, стая за 

прокурор, обучителен център, стая за адвокат, стая за жената, както и отделно 

помещение за класифицирана информация.  

 Административен съд Шумен е снабден с необходимата техника и 

софтуерни продукти в кабинетите, деловодството и съдебните зали, поддържа 

се нивото на съвременните изисквания за информационни технологии и 

програмно осигуряване. Тяхното ефективно използване допринася за 

качественото обслужване на гражданите и улеснява работата на съдиите и 

съдебните служители. Инсталирана е и система за вътрешна 

комуникация/локална мрежа/, в която се поместват всички вътрешни правила 

и документи, свързани с дейността и организацията на работа в съда, при 

осигурен достъп на всички магистрати и служители. За подпомагане работата 

на съда, се ползват редица програмни продукти. От месец декември 2016 г. 

АС – Шумен е включен в Единната деловодно-информационна система 

(ЕДИС) за внедряване във всички административни съдилища в Република 

България и Върховния административен съд, чието окончателно въвеждане 

предстои и ще способства за въвеждане на електронното правосъдие в 

страната.    

АС – Шумен прилага Правилата за достъп до електронни съдебни дела 

през ЕПЕП, което е улеснение за страните и техните процесуални 

представители. Ежедневно на сайта на съда, както и в ЦУБИПСА се 
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публикуват постановените актове на съда, съответно със заличени лични 

данни съгласно законовите изисквания. 

Търсеното от страна на ръководството непрекъснато усъвършенстване и 

обновяване на наличния хардуер и софтуер в съда е особено необходимо с 

оглед факта, че това е една от най-динамично и бързо развиващите се сфери 

на съвременния обществен живот и предвид въвеждането на електронното 

правосъдието. В АС – Шумен са предприети мерки, извършва се подготовка 

за въвеждане на електронното правосъдие – всички дела са сканирани и 

качени в електронни папки. Процесът е обезпечен с качествена техника. 

          През проверявания период в АС – Шумен действат Вътрешни правила 

за разпределение на делата, утвърдени и актуализирани с издадени заповеди  

№ РД-08-155/27.11.2019 г. и № РД-11-03/14.01.2020 г. на административния 

ръководител. В действащите Вътрешни правила за случайно разпределение 

на делата в АС – Шумен подробно са описани начините  и реда на 

разпределение, посочени са делата, които се разглеждат от дежурен съдия. 

Със заповеди на административния ръководител през 2020 г. и 2021 г. са 

изготвени  и утвърдени седмични графици на дежурствата на магистратите. 

Вътрешните правила за разпределение са съобразени със законовите 

изисквания, Единната методика по приложение на принципа за случайното 

разпределение на делата, приета с Решение на ВСС по протокол № 

57/04.12.2004 г., с последното им изменение с решение на СК на ВСС по 

протокол № 9/13.03.2018 г., както и с взети решения на общото събрание на 

съдиите от АС – Шумен. 

         Във връзка с разпределението на делата административният 

ръководител на съда е издал редица заповеди, касаещи утвърждаване на 

графици за разглеждане на бързите производства и дежурства на съдиите за 

отделни периоди, за определяне на съдия за постановяване на актовете по чл. 

28, ал. 2 ЗДОИ за определени периоди, за определяне на председател или 

член на касационен състав по заместване, за организиране на дейността по 

образуване, разпределяне и разглеждане на делата в периода на въведеното 

извънредно положение.           

           В АС – Шумен се прилагат разработени План за недопускане 

забавянето на съдопроизводството и администрирането на делата в разумни 

срокове, както и Времеви стандарти за срочно разглеждане и приключване на 

делата. 

           През 2020 г. и 2021 г. административният ръководител на АС – Шумен  

е продължил да регламентира, координира и контролира цялостната работа на 

съда, като е издал заповеди и разпореждания  по отношение организацията на 

административната дейност на съда и дейността на съдиите и съдебните 

служители в АС – Шумен. Издадени са заповеди за определяне и назначаване 
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на комисии, на които са възложени редица дейности. През 2020 г. са издадени 

редица заповеди касаещи организацията на дейността, във връзка с 

предприетите извънредни мерки за ограничаване разпространение на COVID 

– 19.   

          През 2020 г.  и 2021 г. са издадени заповеди за поощрение на съдии и 

съдебни служители, за изплащане на допълнително трудово възнаграждение - 

№ РД-11-239/03.12.2020 г. и  № РД-11-217/29.11.2021 г. 

 Както през 2020 г., така и през 2021 г.  не са образувани дисциплинарни 

производства и не са налагани  дисциплинарни наказания на съдии и съдебни 

служители от АС - Шумен. 

         В АС – Шумен се водят деловодни книги и регистри на хартиен и/или 

електронен носител и по образец, съгласно чл. 29, чл. 39 и чл. 59 ПАС. 

     Деловодните книги и регистри се водят съгласно изискванията на 

Правилника за съдебната администрация, утвърдени Вътрешни правила за 

документооборота на специализираната администрация в Административен 

съд  Шумен, актуализирани със заповед № РД-11-204 от 11.11.2020 г. на 

председателя на съда. На изходящ дневник, входящ дневник, описните книги, 

азбучниците и срочните книги са налични и електронни носители, които се 

генерират от използваната от АС – Шумен деловодна програма. Извършвани 

са ежемесечни проверки на книгите и регистрите, което е удостоверявано със 

съответния подпис, име и длъжност на лицето извършило проверката, както и 

дата на проверката.   

          В периода 2020 г. – 2021 г. в Административен съд – Шумен не са 

извършвани комплексни проверки, тематични проверки или проверки по 

сигнали от Инспектората към ВСС. Не са извършвани проверки и на 

основание заповеди на председателя на Върховния административен съд на 

Република България.  

          Докладите за дейността на съда през 2019 г. и през 2020 г. са изготвени 

своевременно, съобразно чл. 93, ал. 1, т. 13 ЗСВ, от административния 

ръководител на съда и са публикувани на интернет страницата. Докладите са 

конкретни и точни, отразяват дейността както на органа, така и на отделните 

съдии и на съдебната администрация. Отчетени са аргументирано и 

аналитично постигнатите много добри резултати, както по отношение на 

бързината на правораздаване, така и по отношение на качеството на 

правосъдната дейност, което се дължи на изключително добрата организация 

на работата, високия професионализъм на съдиите и съдебните служители, 

проявената от тях отговорност при изпълнение на служебните им 

задължения. Подчертано е значението и на добрата материална база и 

създадените отлични условия на труд, допринесли за необходимото 

самочувствие и мотивация за работа на съдиите и съдебните служители, за 
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бързо и качествено правораздаване, както и за реалното и пълноценно 

осъществяване на правото на гражданите за ефективен достъп до правосъдие.       

        През 2020 г. и 2021 г. съдиите от Административен съд – Шумен  са 

изразили становища по проекти за изменение и допълване на конкретни 

закони, във връзка с уеднаквяване на съдебната практика. 

         В работата на Административен съд – Шумен добро впечатление прави 

постигнатото високо ниво на екипност. Правомощията на административния 

ръководител и общото събрание на съдиите се осъществяват и изпълняват 

съобразно разпоредбите на чл. 92 и чл. 93 ЗСВ, при зачитане на взетите 

решения, изразените становища и добросъвестно изпълнение на издадените 

заповеди, в съответствие и за постигане на начертаните цели. Редица от 

проблемите в работата се разрешават от общото събрание на съдиите. На 

общи събрания се обсъждат и приемат основни правила в дейността на съда. 

         Придобиването, поддържането и повишаването на квалификацията на 

съдиите и съдебните служители в Административен съд – Шумен е тяхно 

право и задължение, гарантирано от ЗСВ и ПАС. През 2020 г. и 2021 г. 

съдиите и съдебните служители са участвали най-вече в електронни 

дистанционни обучения и уебинари. 

 

            2. Разгледани дела и постъпления през 2020 г. и 2021 г. 

Натовареност на съдиите, Образуване, разпределение и движение на 

административните дела. 

  Вътрешните правила за случайно разпределение на постъпващите дела 

в АС – Шумен са изготвени на основание чл. 9 ЗСВ, чл. 157 АПК и чл. 35, ал. 

4 ПАС, във връзка с Единната методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата, приета с решение на ВСС по протокол № 

57/04.12.2004 г., с последно изменение с решение на СК на ВСС по протокол 

№ 9/13.03.2018 г. и определят организацията и реда за постъпване, образуване 

и разпределение на съдебните дела. В тях подробно са описани начините  и 

реда на разпределение, посочени са делата, които се разглеждат от дежурен 

съдия, както и използването на определени опция, изключения от случайния 

подбор, причините за преразпределение на делата и условията и редът за 

заместване на съдиите. С цел по-равномерно разпределение по тежест, 

сложност и количество, делата са обособени в подгрупи, аналогични на 

подгрупите административни и касационни дела, определени в утвърдените 

от ВСС статистически форми и отчети. Административните дела са 

обособени в 13 подгрупи по предмет и материя, Частните дела са обособени в 

5 подгрупи: ЧАД, ЧАД-Изборен кодекс, ЧАД по реда на чл. 75, ал. 2 ДОПК, 

ЧКАНД и ЧКАД. В отделни групи са административнонаказателните дела 

/АНД, КАНД/ и касационните административни дела – КАД. Правилата се 
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разискват, обсъждат и приемат по предложение на председателя на съда с 

решения на общи събрания на съдиите от АС – Шумен. Утвърждават се и се 

актуализират със заповеди на административния ръководител.  

         През проверения период в съда са действащи Вътрешни правила за 

случайното разпределение на делата, утвърдени и актуализирани със 

заповеди №№ РД-08-155/27.11.2019 г. и РД-11-03/14.01.2020 г. на 

председателя на АС – Шумен. 

          При постъпване в съда документите се описват във входящия дневник и 

се номерират последователно от деловодител в служба „Регистратура“ при 

стриктно спазване на ПАС. Книжата, по които се образуват дела се предават 

за разпределение на председателя на съда, или на изрично определен от него 

съдия, съобразно поредността на завеждането им, в деня на постъпването или 

на следващия работен ден, за определяне на вида на делото и съдията-

докладчик. Делата се образуват при наличие на процесуалните изисквания за 

това, в деня на постъпване на книжата, най-късно на следващия работен ден. 

При образуване на делата правилно се определя вида на делото, съобразно 

разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5 ПАС. Не се нарушава разпоредбата на чл. 

80, ал. 6 ПАС. 

          През 2020 г. в АС – Шумен са разгледани общо 879 броя 

административни дела, като 755 броя са новопостъпилите дела. Запазена е 

тенденцията за постепенно увеличение на броя на новообразуваните 

административни дела, въпреки спада спрямо 2019 г. От образуваните през 

2020 г. дела, първоинстанционните административни са 461 броя, а 

касационните административни – 294 броя. 

          През 2020 г. са разгледани 536 броя първоинстанционни 

административни дела, като 75 са останалите несвършени от предходен 

период. Средното годишно постъпление на първоинстанционни 

административни дела на един съдия е 77 броя. В съда се наблюдава 

тенденция на запазване на броя на постъпващите дела, обозначени с шифър 

„други административни дела“, включващ некатегоризираните по закони 

производства. През 2018 г. броят им е 99, през 2019 г. – 115 и 104 през 2020 г. 

Тук попадат и делата, образувани по ЗПЗП и по ЗУСЕСИФ, които през 2020 

г. са 22 броя. Най-голям дял от образуваните през 2020 г. дела се пада на 

частните административни – 173 броя, като в преобладаващата част се касае 

за производства по чл. 75 и чл. 121 ДОПК. 

           През 2020 г. в АС – Шумен касационни дела са общо 343 броя, от 

които 294 новообразувани Работата на административния съд е обвързана 

изцяло от работата на районните съдилища, а тяхната – с работата на 

контролните държавни и общински органи. Преобладаващ е броят на 

касационните административнонаказателни дела /КАНД/, свързани с 
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обжалване на НП по ЗДвП, общо 80 броя. Делата с наложени санкции по КТ 

са 54 броя. На трето място са делата с наложени санкции за нарушения по 

фискалната политика – 27 броя. Средно постъпилите на едни съдия 

касационни дела през 2020 г. са 49 броя, а разгледаните – 57 броя. 

         През 2020 г. в АС – Шумен са свършени общо 750 дела, от които 454 

първоинстанционни и 296 касационни. Като свършени са отчетени делата, 

които са предадени в деловодството и постановеният по тях съдебен акт е 

вписан в деловодната система. Средната натовареност на един съдия през 

годината е 125 свършени дела. Съотношението между свършените и 

останалите висящи дела в края на годината е 85% към 15%. Несвършените в 

края на годината дела са общо 129 броя, като 60 от тях са постъпили през м. 

декември и 67 – през м. ноември, което е основната причина, те да не бъдат 

приключени до 31.12.2020 г. От свършените през 2020 г. 454 броя 

първоинстанционни административни дела, 357 са приключени с акт по 

същество и по 97 производствата са прекратени. Най-голям е броят на делата, 

прекратени поради недопустимост на оспорването, неотстраняване в указания 

срок на допуснатите нередовности в жалбата и поради просрочие на жалбата. 

До три месеца са приключени 81 % от делата, като средната годишна 

натовареност на един съдия по тази категория е 75 броя решени дела. Общо 

свършените през 2020 г. касационни дела са 296, от които  - с решение 282 и 

по 14 производствата са прекратени. Средната натовареност на един съдия е 

49 броя решени касационни дела. Делът на приключените в тримесечен срок 

касационни дела е 90 %. 

         Общият брой дела за разглеждане в АС – Шумен през 2021 г. е  910  

броя /547 първоинстанционни и 363 касационни/, като 781 броя са 

новопостъпилите дела. Новообразуваните първоинстанционни 

административни дела през 2021 г. са 465, а касационните – 316. До 

31.12.2021 г. са приключени 824 административни дела общо и 86 са останали 

несвършени. От приключените 496 са първоинстанционните и 328 – 

касационните административни дела. От несвършените първоинстанционните 

дела са 51, а касационните 35. 

          Макар и с малко през 2021 г., в сравнение с 2020 г. се е увеличил броят 

на разглежданите първоинстанционни и касационни дела, като са се 

увеличили и постъпленията на делата, по-осезателно – на касационните.          

От постъпилите през 2021 г. първоинстанционни дела най-голям е броят на 

частните административни – 317, другите административни – 98, по ДОПК и 

ЗМ – 34 броя, в това число 12 броя по чл. 156 ДОПК, по КСО и ЗСП – 34 

броя,по ЗУТ и ЗКИР – 20 броя,  по ЗДСл, ЗМВР и ЗОВС – 15 броя, по ЗДС, 

ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм. – 14 броя, искови по АПК – 13 броя, жалби срещу 

подзаконови нормативни актове – 9 броя, по 10 броя  са постъпилите дела по 
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ЗУСЕСИФ и ЗПЗП и други. Може да се каже, че е налице запазване на броя 

на постъпилите дела по предмети с предходната 2020 г. Увеличение има при 

постъпленията на частни административни дела. Намалели са исковите 

административни производства. 

          Средното годишно постъпление на първоинстанционни 

административни дела на един съдия е 78 броя.  

           От общо разгледаните през 2021 г. 363 броя касационни дела, 360 са 

КАНД и само 3 – КАД. Преобладаващ от броя на КАНД са делата, свързани с 

обжалване на наказателни постановления /НП/ по ЗДвП – общо 105 броя, 

следвани от делата по оспорване на наложени санкции по КТ – 39 броя. На 

трето място са делата, образувани по жалби срещу НП, издадени от ИА 

„Автомобилна администрация“ – 33 броя и Регионалната инспекция по 

околна среда и водите – Шумен – 27 броя. Средно постъпилите дела на един 

съдия са 53 броя, докато по отношение на разгледаните броят е 61. 

         Според общо свършените в АС – Шумен през 2021 г. 824 

административни дела, средната натовареност на един съдия за годината е 

137 свършени дела, с 12 повече в сравнение с 2020 г. Съотношението между 

свършените и останалите несвършени в края на годината дела е 91% към 9%. 

През 2021 г. 90% от делата са приключени в тримесечен срок. В едномесечен 

срок са свършени 407 дела, в тримесечен срок – 335 дела и над тримесечния 

срок – 82 дела / 74 първоинстанционни и 8 касационни/. Свършените над 

тримесечен срок дела се отличават с фактическа и правна сложност, в 

събрания доказателствен материал са включени експертизи, преобладават 

делата по ДОПК, ЗУТ. 

          От свършените 496 първоинстанционни административни дела, по 82 

производствата са прекратени. Най-често основанията за прекратяване на 

производството са поради недопустимост на оспорването, неотстраняване в 

определения срок на посочените нередовности в жалбата или просрочие на 

същата. Средната годишна натовареност на съдия е 83 броя решени 

първоинстанционни дела. По отношение на решените касационни дела 

средната натовареност на съдия е 55 броя. От всички касационни дела 98% са 

свършени в тримесечен срок. Данните сочат не само на увеличение на 

индивидуалната натовареност на съдиите, но и на постигнати още по-добри 

резултати по отношение срочността на разглеждането на делата и бързина в 

правораздаването.  

         През 2020 г. средната натовареност на съда  към брой дела за 

разглеждане по щат е 12,21, а действителната натовареност – 12,74. 

Натовареността към брой свършени дела по щат е съответно 10,42, а 

действителната натовареност – 10,87. През 2021 г. средната натовареност на 

съда  към брой дела за разглеждане по щат е 12,64, толкова е и 
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действителната натовареност. Натовареността към брой свършени дела по 

щат и действителната натовареност през 2021 г. са 11,44.  

         Процентът натовареност при разпределение на постъпващите дела от 

всички видове, за всеки съдия, с изключение на административния 

ръководител, в Административен съд  – Шумен за 2020 г. и 2021 г. е 100%,  в 

това число и за зам. административния ръководител – съдия Кремена 

Борисова. Административният ръководител – съдия Росица Цветкова участва 

в разпределението на всички видове дела при 80%.  

            В Административен съд – Шумен няма първоинстанционни 

административни дела, нито пък касационни административни дела, 

образувани преди 01.01.2020 г., които да не са приключени.  
   От образуваните през 2020 г. първоинстанционни административни 

дела в АС – Шумен общо 461 броя, към м. май 2022 г. са приключени 459 

броя. Останалите несвършени дела са само 2 – адм.д. № 308/2020 г. по ЗОВС 

и адм.д. № 389/2020 г. по ЗЗО, производствата по които са спрени на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК. От образуваните през 2021 

г. първоинстанционни административни дела общо 465 броя, към м. юни 2022 

г. са приключени с постановен съдебен акт 457 броя, или останалите 

несвършени дела са общо 8 броя, като производствата по 5 дела са спрени, а 

останалите 3 дела са обявени за решаване на 18.05.2022 г. и 25.05.2022 г.  

От тези дела относително най-голям е делът на производствата, 

разгледани по реда на чл. 145 и сл. АПК, образувани по жалби срещу 

индивидуални административни актове. Делата се образуват и разпределят 

основно от председателя на съда в деня на постъпване на книжата, по 

изключение – на следващия работен ден.  Актът за образуване на делата е във 

формата на печат, съдържащ необходимите реквизити. Разпределението се 

извършва автоматично, при участие на всички съдии. Когато в жалбата срещу 

индивидуалния административен акт се съдържа и искане за спиране на 

предварителното изпълнение на обжалвания акт, или е направено искане за 

допускане на предварително изпълнение, делата се образуват и разпределят 

задължително в деня на постъпване на книжата, между всички съдии, с 

изключение на отсъстващите по обективни причини, окомплектоват се и се 

докладват незабавно на определения на случаен принцип съдия. Съдиите 

докладчици разглеждат и се произнасят по исканията по чл. 60, ал. 5 АПК, в 

закрито заседание, също незабавно. По исканията не се образуват отделни 

частни административни дела, нито пък производствата се разделят. По 

докладваните им своевременно дела съдиите извършват необходимата 

проверка по редовност и допустимост на жалбата в кратки срокове, като за 

отстраняване на нередовностите се дават ясни, точни и пълни указания.  



107 

 

         На административния орган се изпраща препис от жалбата с 

приложенията и в 14-дневен срок му се дава възможност да представи писмен 

отговор и да посочи доказателства, липсващи в преписката, респ. да я 

окомплектова и попълни в кратък срок. Без забавяне съдиите се произнасят с 

определение за насрочване на делото за разглеждане в първо о.с.з. С това 

определение се конституират страните в производството, окомплектоват се и 

се допълват административните преписки, разпределя се доказателствената 

тежест. 

         Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик съобразно 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, като по някои от проверените дела датата 

за това заседание е определена и до1 месец. 

         Обичайно делата са обявявани за решаване в първото или второто 

съдебно заседание, след събиране на писмени и устни доказателства, при 

разпределена от съдията доказателствена тежест и дадени ясни указания на 

страните. При отлагане на с.з., следващата дата е в рамките на около 1 месец 

и по-рано, рядко – до 2 месеца. 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, най-вече по 

ревизионните административни производства. Нередовно призоваване на 

страните или други участници в производството не е често срещана причина 

за отлагане на делата. През 2020 г. се е наложило отсрочване на с.з. по време 

на въведеното извънредно положение или усложнена и влошена епидемична 

обстановка. Независимо от тежките обективни обстоятелства, съдиите са 

положили усилия за срочното приключване на производствата.         

Решенията по проверените дела са постановени и обявени в едномесечния 

процесуален срок по чл. 172, ал. 1 АПК. 

            Първоинстанционните административни дела, разгледани по реда на 

чл. 185 и сл. АПК /обжалване и протестиране на подзаконови нормативни 

актове/, се образуват и разпределят от председателя на АС – Шумен в деня на 

постъпване на протеста от ОП – Шумен срещу съответния подзаконов 

нормативен акт, обикновено наредба на общински съвет. Разпределението на 

делата е извършено електронно, автоматично, между всички съдии от съда.           

Администрирането на делата е извършено от определения съдия докладчик, 

своевременно, като са указани действията за отстраняване на нередовностите 

в протеста, Дадени са конкретни указания на ответника по делата, за 

окомплектоване на административната преписка по приемане на оспорения 

подзаконов нормативен акт и изрично е посочена възможността за евентуално 

изменение или отмяна на атакувания акт. Своевременно са изпълнени  всички 

изисквания на  чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 АПК за съобщаване на 

оспорването. Своевременни са и извършените проверки относно 
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обнародването на оспорването в ДВ, като делото е докладвано за насрочване 

на съдията, който след като е приел протеста за редовен и допустим, е 

конституирал страните, разпределил е доказателствената тежест между тях и 

е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. 

        Делата са разгледани в състав от трима съдии с  участието на  прокурор 

/чл. 191 и чл. 192 АПК/. Тричленният съдебен състав, разгледал делото, е 

постоянният касационен състав, в който участва съдията-докладчик. 

         Производствата по част от проверени дела са прекратени, поради липса 

на правен интерес, след като в хода на образуваното съдебно 

административно производство, оспореният подзаконов нормативен акт, 

респ. оспорените разпоредби от подзаконовия административен акт, са били 

изменени или отменени. 

         Проверените първоинстанционни административни искови дела са 

образувани и разпределени главно от председателя на съда, в деня на 

постъпване на книжата, с изключение на образуваните през м. август 2021 г. 

дела, по време на съдебната ваканция. Разпределението е извършено 

автоматично, при участие на всички съдии. 

         Делата се подготвят и докладват своевременно на съдията докладчик, 

който извършва необходимата проверка по редовност на исковата молба и 

допустимост на предявените искове в срокове от 1 ден до 14 дни или 

незабавно. В тези производства често се прибягва до оставяне на исковите 

молби без движение, предвид допуснатите от ищците нередовности, като се 

дават и повторни възможности за отстраняването им. В същите кратки 

срокове съдиите са постановявали актовете си за насрочване на първото о.с.з., 

като са започвали и размяна на книжата, определяйки 14-дневен срок за 

депозиране на писмен отговор, съобразно разпоредбата на чл. 163, ал. 2 АПК. 

Установената в това отношение в съда практика е непротиворечива и 

постоянна. Произнасяли са се задължително по доказателствените искания и 

доказателствата, разпределяли са доказателствената тежест. Първото о.с.з. е 

насрочвано до 1 месец, рядко – до 2 месеца от постъпване на исковата молба.         

Производствата са разгледани и приключени почти по всички проверени дела 

в първото о.с.з., вкл. и през 2020 г., което се обяснява с много добрата 

предварителна подготовка, извършена от съдиите докладчици по делата         

Решенията са постановени в изключително кратки срокове – 2 седмици, по 

изключение в рамките на 1-месечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 АПК.  

         Образуваните през 2020 г. частни административни дела са общо 173, 

като и толкова са разпределени, разгледани и приключени в края на годината. 

Постъпилите през 2020 г. частни административни дела са преимуществено 

по искания  по чл. 75 ДОПК, чл. 121 ДОПК, чл. 60 и чл. 166 АПК. Според 

справката от деловодната програма на съда, по всички частни 
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административни дела, по които са предвидени незабавни или кратки срокове 

за произнасяне  /чл. 75 ДОПК, чл. 121 ДОПК и чл. 60 АПК/, съдиите са 

постановили актовете си в деня на образуването им. В много редки случаи, по 

искания по чл. 121 ДОПК и чл. 60 АПК актовете са постановени на 

следващия ден.             

         Постъпилите искания за спиране на предварителното изпълнение на 

атакуваните с жалба индивидуални административни актове, респ. за 

допускане на предварително изпълнение от съда, са разгледани по висящи 

административни производства, образувани по жалбите срещу 

индивидуалните административни актове по реда на чл. 145 и сл. АПК. Не се 

установи разделяне на производството. Не се констатира нарушение на 

разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 5, б.б. „а“ и „б“ ПАС. 

          Общо образуваните през 2021 г. 216 броя частни административни дела, 

с 43 повече от 2020 г., са разгледани и приключени почти без изключение 

незабавно, в деня на образуването им. Производствата са образувани най-вече 

по искания по чл. 75 ДОПК, по няколко са делата, образувани по чл. 121 

ДОПК, чл. 60 АПК и чл. 250 АПК. 

Проверката установи, че образуваните през 2020 г. и 2021 г. частни 

административни дела по чл. 60 АПК, са образувани основно по оспорвания 

на допуснатото предварително изпълнение, независимо от оспорването на 

административния акт. Не се установиха нарушения на разпоредбата на чл. 

80, ал. 6 ПАС. Делата се образуват в деня на постъпване на искането в съда, 

от председателя или дежурен съдия, разпределят се на дежурен съдия, който 

се произнася незабавно. По изключение, при необходимост от отстраняване 

на нередовности в искането, съдът се произнася своевременно, след 

привеждането му в съответствие с изискванията на закона, респ. след 

постъпване на административната преписка, когато то е подадено директно в 

съда, а не чрез административния орган. 

Проверката на производствата по исканията за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация /чл. 75 ДОПК/ или за продължаване срока на 

наложени обезпечителни мерки по ревизионните производства /чл. 121 

ДОПК/ установи спазване на изискванията за произнасяне в рамките на 24 

часа от постъпване на искането по чл. 75 ДОПК. В същите срокове съдиите от 

АС – Шумен се произнасят и по исканията по чл. 121 ДОПК, независимо, че 

законът предвижда 14-дневен срок. Делата се образуват като частни 

административни, незабавно, разпределят се на дежурен съдия. 

Постановените окончателни определения са мотивирани, съдържат 

необходимите реквизити, съобразно разпоредбите на чл. 75, ал. 2 ДОПК и чл. 

121, ал. 5 ДОПК. 
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Образуваните в АС – Шумен частни административни дела по искания 

по чл. 250 АПК, за прекратяване на действия, извършвани от 

административни органи или от длъжностни лица, които не се основават на 

административен акт или на закона, са малко – само 1 през 2020 г. и 3 – през 

2021 г. При образуването, разпределението и разглеждането на делата 

стриктно се спазват изискванията за бързина на производството, като 

същевременно се извършват необходимите и допустими проверки и се 

събират доказателства. Съдиите са изчерпателни в указанията си и определят 

изрично много кратки срокове за изпълнението им. Отразените в книгата по 

чл. 251, ал. 3 АПК данни съответстват на изискванията на закона и на 

записите по самите дела. 

Проверката на образуваните по ЗУСЕСИФ първоинстанционни 

административни дела също установи безупречно изпълнение на служебните 

задължения касаещи бързината на производството, за разглеждането и 

приключването на което е предвиден 2-месечен срок – чл. 27, ал. 5 

ЗУСЕСИФ. Делата се окомплектоват, подвързват и докладват незабавно на 

определените при извършеното разпределение съдии. Незабавно или в кратки 

срокове се извършва проверката по редовността и допустимостта на жалбата. 

Съдиите дават ясни, точни и изчерпателни указания на страните по 

привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на закона или за 

окомплектоване на административната преписка. Първото открито заседание 

за разглеждане на делото е насрочвано обичайно до 1 месец, по-рядко – до 2 

месеца. Производствата са приключвани най-често  в първото о.с.з., а когато 

се е налагало отлагане на заседанието за събиране на доказателства, 

следващата дата е определяна в по-кратки от 1 месец срокове. Съдиите са 

постановявали решенията си също в кратки срокове, до 2 седмици, максимум 

до 1 месец. Допуснатото забавяне в едно процесуално действие винаги е 

компенсирано с бързина при реализиране на следващо такова. За спазване на 

установените в ЗУСЕСИФ кратки процесуални срокове, е допринесла и 

добрата организация на дейността на съдебните деловодители и секретари, 

които са изпълнявали съдийските разпореждания незабавно и стриктно. 

По проверените дела съдиите са определяли изискуемата от закона 

пропорционална на материалния интерес държавна такса – чл. 27, ал. 6 

ЗУСЕСИФ.  

            През 2020 г. и 2021 г. се установиха спирани производства единствено 

по първоинстанционни административни дела. В изпълнение на 

задълженията по чл. 38, т. 10 ПАС  и изрични разпореждания на съдиите 

докладчици по съответните дела, съдебните деловодители извършват 

ежемесечни проверки на спрените дела, резултатите от които докладват на 
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съдиите. Контрол върху изпълнението на тези задължения се осъществява от 

административния ръководител на съда и от съдебния администратор. 

            По проверените дела основанията за спиране на производствата са:  чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК,  чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, чл. 229, 

ал. 1, т. 7 , вр. чл. 631, ал. 2, вр. чл. 633 ГПК и чл. 129, ал. 2 АПК. По 

проверените спрени и спирани административни дела, се установи, че 

стриктно и периодично се следи и проверява дали пречките по движението на 

делата са отпаднали, като се изпълнява вмененото служебно задължение по 

чл. 230, ал. 1 ГПК. Производствата са възобновени своевременно. Редовно са 

извършвани справки и по образуваните конституционни дела, резултатът от 

които е докладван своевременно на съдията, възобновил спрените 

производства броени дни след постановяване на решението. 

Делата, по които е отменен ходът по същество, както през 2020 г., така 

и през 2021 г. са малко на брой, което се обяснява с извършваната от съдиите 

добра подготовка за разглеждането им в открито съдебно заседание. По едно 

първоинстанционно дело, след отмяна на хода по същество жалбата е 

оставена без разглеждане на основание чл. 159, т.1 и т. 4 АПК и 

производството е прекратено. Прекратено е производството и по едно от 

двете касационни дела, като е повдигнат спор за подсъдност. По останалите 

дела след отмяна на хода по същество, са насрочени о.с.з. и производствата са 

приключени със съдебни решения своевременно, без забавяне. Отмяната на 

хода по същество след обявяване на делото за решаване е допустим и редовен 

процесуален способ и използването му често е въпрос на процесуална 

икономия. С приложението му не се злоупотребява.  

Разгледаните през 2020 г. в АС – Шумен  касационни производства са 

общо 343 броя, от които 328 КАНД и 15 КАД. До края на годината са 

приключени 296 от производствата и 47 са останали висящи, между които и 1 

частно касационно дело, образувани най-вече през м. ноември и м. декември 

2020 г. Всички тези дела са приключени през месеците  януари и февруари 

2021 г. През 2021 г. са разгледани 363 броя касационни производства, от 

които новообразуваните са 316.  Преобладават КАНД, които са 360 броя, 

КАД са 3 броя.   Останалите несвършени в края на годината дела са общо 35 

броя,  образувани най-вече през м. декември 2021 г. Приключени са през 

месеците януари и февруари 2022 г. 

Всички КАНД, образувани през 2020 г. и през 2021 г. са приключени и 

върнати на съответните районни съдилища. 

Делата се образуват и разпределят основно от председателя на съда. 

Администрирането на касационните жалби срещу решения по 

първоинстанционните административни дела, разгледани от едночленен 

състав на АС – Шумен по реда на глава Единадесета от АПК по предявени 
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искове по чл. 284 ЗИНЗС, се извършва от съответния съдия, докладчик по 

първоинстанционното дело. Редовните съдебни книжа, в изпълнение на 

разпореждане се докладват на председателя на съда за образуване на КАД по 

реда на чл. 208 и сл. АПК, вр. чл. 285, ал. 1 ЗИНЗС. 

По всички проверени касационни административни дела, подготовката 

на делото за разглеждането му в о.с.з. се извършва от определения на случаен 

принцип съдия-докладчик, член на един от двата постоянни касационни 

състава. Делата се разглеждат и решават от един от двата постоянни 

касационни състави в АС – Шумен. Обичайно делата се разглеждат и 

приключват в едно открито съдебно заседание. Съдебните решения са 

постановени в едномесечен срок и в по-кратки срокове. 

Според данните в годишните доклади за дейността на съда през 2020 г. 

и 2021 г. практиката по всички касационни дела с еднакъв предмет е изцяло    

последователна и непротиворечива. 

          По всички проверени дела съобщенията до страните за постановения 

съдебен акт са изпращани най-често незабавно – в деня на обявяване на 

решението или най-късно – на следващия ден. Това се отнася и до 

съобщенията във връзка с връчване на разпореждания и определения. 

          Постъпилите срещу постановените съдебни актове касационни жалби 

са администрирани своевременно от съдиите докладчици. Съдиите са се 

произнасяли незабавно или в кратки срокове, мотивирано, по подадени от 

страните молби по свършените дела, най-вече – за издаване на изпълнителни 

листове. Постановявали са мотивирани и издържани разпореждания по реда 

на чл. 406 ГПК. За издадените изпълнителни листове са извършени надлежни 

отметки. На последната страница от всеки съдебен акт е поставен печат с 

вписана дата на влизането му в сила, проверена от съдия. 

         Протоколите от съдебни заседания по проверените дела са изготвени 

своевременно, в изискуемата форма и съобразно изискванията на закона.  

         Всички разпореждания на съдиите са изпълнявани незабавно или в 

кратки срокове, точно и прецизно. Постъпващите книжа, молби, заявления 

или върнатите съобщения и призовки са докладвани своевременно на 

съдиите. 

         През 2020 г. 455 административни дела са приключени с постановяване 

на съдебно решение. През 2021 г. в АС – Шумен са постановени общо 485 

съдебни решения по административни дела.         

         През 2020 г. и 2021 г. съдиите от АС – Шумен нямат обявени съдебни 

актове извън сроковете по чл. 172, ал. 1 АПК и чл. 217, ал. 3 АПК. 

Констатираните малък брой изключения, с несъществени отклонения от 

предвидените процесуални срокове се дължат изцяло на обективни причини – 

продължителни боледувания.   
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        В АС – Шумен няма административни дела с необявен съдебен акт. 

Освен това, както се установи по проверките на делата, разглеждани и 

решавани в предвидени кратки процесуални срокове, актовете по тях съдиите 

от АС – Шумен, също постановяват в предвидените срокове или незабавно.  

         През 2020 г. пред ВАС са били обжалвани 114 от подлежащите на 

обжалване 294 съдебни акта, или 39% от подлежащите на обжалване актове 

на АС – Шумен са оспорени пред ВАС. През 2020 г. са върнати 109 дела. В 

сила са били оставени 67 решения и 15 определения. Изцяло са били 

отменени 17 решения и 3 определения. Т.е. 82 % от върнатите актове са 

потвърдени и 18% са отменени. Запазена е тенденцията общият брой 

обжалвани актове да не се променя съществено, от една страна, а от друга – 

за увеличаване на потвърдените решения. 

        През 2021 г. 35% от подлежащите на обжалване съдебни актове са 

оспорени пред ВАС. Касационната инстанция е била сезирана по общо 103 

дела от подлежащите на обжалване 290 съдебни акта. През 2021 г. са върнати 

105 дела. По тях са оставени в сила 64 решения и 18 определения. Изцяло са 

отменени 14 решения и 7 определения. Както и през 2020 г. 82 % от 

върнатите актове са потвърдени и 18% са отменени. 

        Налага се извод за запазване качеството на съдебните актове, 

постановени от съдиите в АС – Шумен. За намаляване на отменените съдебни 

актове се провеждат периодични срещи на съдиите от АС – Шумен, на които 

се обсъжда установената съдебна практика по материалните закони и най-

вече – по констатираните противоречия, както и резултатите от 

инстанционния контрол. 

        Резултатите от касационния контрол и постоянното спазване на 

процесуалните срокове  обуславят много добра оценка за работата на съдиите 

и положените от тях усилия за срочното решаване на делата, увеличаване 

бързината на производствата и качеството на постановените актове. 

 

        Констатираните изключително добри резултати и практики в работата на 

съда, съдиите и съдебните служители по отношение на срочността на 

производствата по различните видове дела и по постановяване на съдебните 

актове, по съобщаване и уведомяване на страните и другите участници в 

производството за актовете на магистратите, по администриране на 

преписките и делата, жалбите, молбите и заявленията, сочат на безупречност, 

професионализъм, добросъвестност, дисциплинираност, постоянство и 

отговорност при изпълнение на служебните задължения.  

       В съда е създадена много добра организация на дейността, осъществява 

се системен контрол по спазване на предвидените срокове и процесуални 

изисквания за разумност на производството. Въведени са принципи на 
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екипност в работата, проявява се стремеж за уеднаквяване на практиката, 

предвидимост на правосъдната дейност, съобразена изцяло и единствено със 

закона. С усилията на административното ръководство, са създадени много 

добри условия за работа, изпълнението на нелеките служебни задачи е 

обезпечено технически на високо ниво. Създадената продължителна 

извънредна и епидемична обстановка в страната, благодарение на добрата и 

навременна организация на дейността от страна административния 

ръководител и положените усилия от магистратите и съдебни служители, не е 

оказала влияние върху  ритмичното разглеждане на делата, като голямата 

част от тях и през двете проверени години са приключени в тримесечен срок. 

        Налагат се изводи за много добра организация на административната 

дейност от страна на председателя и зам. председателя на съда. Много добра 

оценка заслужават постигнатите от съдиите в АС – Шумен трайни резултати 

по отношение на организацията на работата им по движение и приключване 

на различните видове административни производства. Работата на съдебните 

служители също заслужава много добра оценка, с оглед безупречното, 

качествено и срочно изпълнение на съдебните разпореждания и служебните 

им задължения. 

          Съобразно изложените констатации и най-вече липсата на допуснати 

нарушения и слабости при осъществяване на дейността в АС – Шумен и на 

основание чл. 58, ал. 2 ЗСВ проверяващият екип приема, че не е необходимо 

да бъдат давани препоръки. 

        

           Административният ръководител на Административен съд – Шумен, 

съдия Росица Цветкова, на основание чл. 93, ал. 1, т. 5 ЗСВ, да свика общо 

събрание на съдиите, на което да Бъдат обсъдени констатациите в настоящия 

акт за резултати от извършената комплексна планова проверка, след 

запознаване на съдиите с него. 

            Срок за изпълнение: два месеца от датата на получаване на акта. 

 

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

акт да се изпрати на председателя на Административен съд – Шумен, който в 

едноседмичен срок следва да запознае с него проверяваните съдии и да 

уведоми незабавно главния инспектор за изпълнението на задължението си, 

като изпрати и списък с дата и подпис на всеки от проверяваните съдии.      

    След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. второ ЗСВ, при липса на 

постъпили възражения, а при постъпили такива, след произнасянето на 

главния инспектор на ИВСС по тях, копие от акта, ведно с възраженията и 

решенията по тях на главния инспектор /при постъпили възражения/ да се 

изпратят на електронен носител на председателя на Върховния 
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