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На основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ, чл. 62 и сл. от Правилника за 
организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на 
администрацията и на експертите (обн., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 
01.01.2017 г., изменен и допълнен, бр. 35 от 30.04.2019 г., в сила от 02.05.2019 
г., бр. 67 от 28.07.2020 г., в сила от 28.07.2020 г.), и Заповед № Ж-22-
721/23.08.2022 г. на главния инспектор на ИВСС, издадена във връзка със 
сигнал на фондация „Антикорупционен фонд“, вх. № 22736/04.08.2022 г., рег. 
№ Ж-22-721/04.08.2022 г. по описа на ИВСС, се извърши проверка във 
Върховния административен съд (ВАС). 

 
Предметът на проверката обхваща администрирането на жалби от 

съда, заведени с вх. № 8554/16.06.2022 г., вх. № 9131/27.06.2022 г. и вх. № 
9477/01.07.2022 г.; образуването, движението и приключването на адм. д. № 
6328/2022 г., адм. д. № 6329/2022 г. и 6330/2022 г., образувани във ВАС, Пето 
отделение по същите жалби; спазването на чл. 9 от Закона за съдебната власт 
(ЗСВ) при разпределението на тези дела; образуването, случайното 
разпределение, движението и приключването на делата, образувани по жалби 
по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс в периода 
01.06.2022 г. - 31.07.2022 г. във Върховния административен съд и разгледани 
от Пето отделение. 

 
Със заповедта на главния инспектор, на основание чл. 56, ал. 2 ЗСВ 

проверката е възложена на инспектор Любомир Крумов и експертите Мария 
Тодорова и Николай Илиев и се извърши от 19.09.2022 г. до 21.09.2022 г. 

 
 
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО СИГНАЛА 
 
Сигналът е подаден във връзка с правомощията на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет по чл. 56, ал. 1 ЗСВ да извършва проверки на 
организацията на административната дейност на съдилищата, част от която е 
спазване на принципа в чл. 9 ЗСВ, предвиждащ разпределението на 
преписките и делата в органите на съдебната власт да се извършва на случаен 
подбор чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на 
постъпването им. Обосновава се със съмнения за допуснати нарушения от 
Върховния административен съд при образуването и разпределението на 
трите дела, образувани по жалби на „Евролаб 2011“ ЕООД, гр. София и 
заведени в съда с рег. № 8554/16.06.2022 г., рег. № 9131/27.06.2022 г. и рег. № 
9477/01.07.2022 г. Излагат се данни, съдържащи се в съобщения от 19.07.2022 
г. и 21.07.2022 г. на електронната страница на ВАС, съгласно които адм. д. № 
6328/2022 г., адм. д. № 6329/2022 г. и 6330/2022 г. са образувани с поредни 
номера и на една и съща дата – 08.07.2022 г. Акцентира се върху факта, че 
жалбите са постъпили на различни дати, но делата са образувани 
едновременно и имат последователни номера. Отбелязва се, че от 
информацията на съда става ясно, че преписките по жалбите, след 
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завеждането им в служба „Регистратура“, са насочени за администриране към 
председателите на Пето и Седмо отделения, а след приключване на 
процедурата, на 08.07.2022 г. (петък) едновременно и по трите са образувани 
дела. На същата дата са докладвани на председателя на съда за 
разпределение, който поради служебен ангажимент ги е разпределил в 
първия работен ден – 11.07.2022 г. (понеделник). Изборът на докладчици е 
извършен в седмицата между 11.07.2022 г. – 15.07.2022 г., когато в дежурния 
състав са били само съдиите Георги Чолаков, Искра Александрова, 
Любомира Мотова, Росица Драганова и Весела Николова. В подкрепа на 
съмненията за нарушения при образуването и разпределението се цитират 
конкретни разпоредби от действащите в съда „Вътрешните правила за 
документооборота по съдебни дела“, регламентиращи процедурата. Посочва 
се, че съгласно т. 15.1. от Раздел III „Разпределение и предаване на входяща 
кореспонденция“, постъпилите документи и книжа, въз основа на които 
следва да бъде образувано дело, се разпределят съобразно материята към 
съответното отделение. В т. 15.2. е предвидено, че документите и книжата се 
предават в деня на постъпването им или най-късно в началото на следващия 
работен ден на заместник-председателя на ВАС или на председателя на 
съответното отделение за образуване на дело според вече определената 
материя. Съобразно т. 21.1. от Раздел V на Правилата, председателят на съда, 
заместниците на председателя (ръководещи колегиите) или председателите 
на отделения образуват дело в тридневен срок, ако са налице процесуалните 
предпоставки за това. 

 
С оглед действащата в съда регулация за разпределение на делата и 

предвид липсата на информация на страницата на ВАС, която да внесе 
яснота, се поставя въпроса какво е наложило образуването на дела по трите 
жалби да се забави от предвиденото в правилата с 22 дни по адм. д. № 
6328/2022 г., с 11 дни по адм. д. № 6329/2022 г. и със 7 дни по адм. д. № 
6330/2022 г. Подчертава се, че късното им образуване е станало причина да 
бъдат разпределени между ограничен брой дежурни съдии по време на 
съдебната ваканция, а не между всички съдии от отделението. Съмненията за 
нарушения се допълват и с обстоятелството, че произнасянето и по трите 
дела с краен съдебен акт е станало на една и съща дата – на 19.07.2022 г., 4 
дни след образуването им. Въз основа на тези факти се обосновава искане за 
извършване на проверка, която да отговори на следните въпроси: спазени ли 
са правилата при образуването и разпределението на посочените 
административни дела; налице ли са обективни причини за забавянето при 
администрирането на жалбите преди образуването на административните 
дела по тях; налице ли са различия между конкретните случаи спрямо 
срочността на образуване и разпределение на делата в отделението, в което са 
изпратени след завеждането на жалбите; налице ли са различия в сроковете за 
произнасяне по частни жалби на конкретното отделение. 

 
 



4 
 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
1 Образуване и разпределение на делата по частни производства 

във Върховния административен съд  
 
Образуването на делата във ВАС, в т. ч. производствата по частни 

жалби, се извършва съгласно „Вътрешни правила за документооборота по 
съдебни дела“, утвърдени със Заповед № 1369/07.09.2016 г. на председателя 
на ВАС, изменени със Заповед № 655/12.05.2017 г., и други текущи заповеди 
по организацията на дейността, издадени от председателя на ВАС. 

 
Постъпване на документи и книжа, по които следва да бъде 

образувано дело 
 
Всички документи и книжа постъпват в служба „Регистратура“, 

където се завеждат от съдебните деловодители-регистратори в единната 
деловодна информационна система (ЕДИС). След завеждането им в съда, се 
разпределят съобразно материята на съответното отделение (съгласно 
определеното от председателя на ВАС разпределение по материи между 
отделенията), респ. съобразно материята на съответната колегия - т. 15.1. от 
вътрешните правила. Разпределението по материя се извършва от определени 
със заповеди на председателя на ВАС съдебни помощници по график – 
Заповед № 2471/03.10.2019 г. и Заповед № 10/03.10.2019 г. 
Административноправната материя на делата, които разглежда всяко 
отделение, е определена в отделни заповеди на председателя на ВАС, 
издадени в различни периоди. Когато материята, предмет на разглеждане по 
преписката или делото, е извън обхвата на заповедите, определящи материята 
разглеждана от отделенията, разпределението им се извършва след вземане 
на становище на ръководителите на колегиите (Заповед № 2111/24.11.2017 г. 
на председателя на ВАС). С оглед динамиката на законодателния процес, 
председателят на съда издава заповеди, с които определя компетентното 
отделение, което ще разглежда неразпределена до този момент материя. 

При установяване на неправилно определена материя и неправилно 
насочено към определено отделение производство, председателят на 
отделението го изпраща на председателя на отделението, което счита, че е 
компетентно да се произнесе. В случай, че председателят на отделението, в 
което са препратени книжата, счете, че те на са от материята на отделението, 
ги изпраща на ръководителя на колегията, който решава възникналия спор и 
решава в кое отделение да се образува дело – Заповед № 1168/04.06.2018 г. на 
председателя на ВАС. 

Съгласно т. 15.2. документите и книжата се предават в деня на 
постъпването им или най-късно в началото на следващия работен ден за 
образуване на дело на председателя на съответното отделение или на 
заместник-председателя на ВАС, ръководещ съответната колегия, чрез 
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куриерите от служба „Призовки и съдебни книжа“. Нормата е аналогична на 
правилото, въведено и с чл. 35, ал. 1 от ПАВАС. 

При постъпване на документите в деловодството на съответното 
отделение или колегия, книжата се описват в съответната докладна книга на 
отделението или колегията. 

 
Обработка на постъпилия доклад и образуване на дела в 

съответното отделение (Компетентност за образуване на делата) 
 
Съгласно т. 21.1. от вътрешните правила постъпилите книжа се 

образуват в дела от председателя на съда, неговите заместници или 
председателите на отделения в тридневен срок от постъпване на книжата, ако 
са налице процесуалните предпоставки за това. 

Съгласно Заповед № 1171/22.04.2019 г. на председателя на ВАС 
делата, които подлежат на разглеждане от тричленен състав, се образуват от 
съответния председател на отделение съобразно утвърдените правила за 
разпределение на материята между отделенията на ВАС, а тези, които 
подлежат на разглеждане от петчленен състав – от съответния ръководител на 
колегия, отново съобразно материята на делото. Контролът върху 
образуването и разпределението на делата, подлежащи на разглеждане от 
тричленен състав на ВАС, се осъществява от съответния ръководител на 
колегия. Образуването и разпределението на делата, подлежащи на 
разглеждане от петчленен състав на ВАС, се контролира от председателя на 
съда. В т. IV от заповедта е предвидено, че разпределението на делата се 
извършва чрез системата за случайно разпределение по реда на тяхното 
образуване. 

Разпределението на делата се извършва от председателя на ВАС или 
неговите заместници съгласно Заповед № 1659/19.05.2022 г. на председателя 
на ВАС, с която е утвърден графикът за дежурство в летния период на 2022 г. 
Съгласно т. IV от последната за периода от 27.06.2022 г.-29.07.2022 г. и от 
05.09.2022 г. до 09.09.2022 г. делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ се разпределят от 
съдия Георги Чолаков – председател на ВАС. 

 
Процедура по образуване на делата в отделението 
 
След вписването на постъпилите документи и книжата, в т. ч. 

частните жалби в докладната книга на отделението, те се предават на 
съответния съдебен помощник, натоварен с обработката на доклада на 
председателя на отделението. Съдебният помощник преценява редовността 
на постъпилите документи и книжа в съответствие с разпоредбите на АПК. В 
случай на констатирана нередовност изготвя проект на разпореждане от 
името на председателя на отделението, съдържащо указания за 
отстраняването ѝ. По редовните книжа, при които са изпълнени 
процесуалните предпоставки за това, предлага образуването на съответното 
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дело – за разглеждане в открито или закрито заседание съобразно естеството 
на документите. 

Целият доклад (всички постъпили към момента документи и книжа) 
се докладва на председателя на отделението, който се произнася по всеки 
един от тях. В съответствие с т. ІІІ от Заповед № 1171/22.04.2019 г. на 
председателя на ВАС дела се образуват само по редовни жалби. По книжата, 
в т. ч. частните жалби, по които е констатирана нередовност, представляваща 
процесуална пречка за образуване на административно дело, председателят 
издава разпореждане за отстраняване на нередовността. Дела по тези жалби 
се образуват след изпълнение на указанията на съда или след изтичане на 
срока за отстраняване на нередовностите (при неизпълнение на указанията, 
след изтичане на срока, се образува дело, което се прекратява). 

По редовните жалби председателят на отделението поставя печат за 
ход в открито или закрито заседание, положен върху съпроводителното 
писмо. Именно към този момент, при полагането на съответния печат, от 
председателя на съответното отделение или от ръководителя на колегия се 
определя административноправната материя на производството, в т. ч. дали е 
производство по частна жалба, подлежащо на разглеждане в закрито 
заседание. 

Възможно усложнение в процеса по образуване на дело е 
неправилното определяне на материята на делото при първоначалния му 
преглед от дежурния съдебен помощник, както и възникването на спор за 
материя между отделенията на ВАС. В тези случаи се процедира съобразно 
разпореденото със Заповед № 1168/04.06.2018 г. на председателя на ВАС. 
При установяване на неправилно разпределени по материя в дадено 
отделение документи (жалби, молби, искове и др.), въз основа на които 
следва да бъде образувано дело, председателят на отделението изпраща тези 
документи на надлежното според него отделение. Ако председателят на 
отделението – получател на тези документи, намери, че те не са от материята 
на отделението, ги изпраща на ръководителя на колегията, в която е неговото 
отделение, който определя в кое отделение да бъде образувано делото. 

След произнасяне на председателя на отделение по постъпилия 
доклад, всички документи и книжа се предават в деловодството на 
съответното отделение за обработка. Постановените разпореждания на 
председателя на отделението по редовността на постъпилите документи и 
книжа се обявяват и изпълняват от съдебните секретари, разпределени към 
председателя на отделение. 

По отношение на образуваните дела (по редовните документи, с 
поставен от председателя на отделение печат за ход в открито или закрито 
заседание) съдебните деловодители поставят книжата в папки по образец и 
извършват съответните вписвания в ЕДИС. При вписването в ЕДИС се 
генерира автоматично номерът на образуваното дело, който се изписва върху 
папката. Така образуваните и комплектувани дела, подредени по номера във 
възходящ ред, се изпращат на председателя на отделението за определяне на 
докладчик. 
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Определяне на съдия-докладчик и съдебен състав 
 
Разпределението на делата във ВАС се извършва съобразно 

„Вътрешни правила за случайното разпределение на делата във ВАС“, 
утвърдени със Заповед № 1306/18.08.2017 г., изменени със Заповед № 
1412/04.09.2017 г. на председателя на ВАС. 

Съгласно правилата, разпределението на делата в рамките на 
съответното отделение се извършва от председателя на отделението 
съобразно поредността на постъпване на книжата чрез използване на 
програмния продукт „Система за случайно разпределение на делата“ (ССРД), 
разработен, опериран, поддържан и разположен във ВСС – Раздел I, т. 1-3. 

В т. IV от Заповед № 1171/22.04.2019 г. на председателя на съда е 
конкретизирано, че разпределението на делата, разглеждани от тричленни 
състави, се извършва от председателя на съответното отделение по реда на 
тяхното образуване, а не по реда на постъпване на книжата. Тоест, на 
разпределение подлежат вече образувани дела и разпределението се 
извършва хронологично по реда на генерирания номер, даден вече на делото, 
а не по реда на номера, под който са книжата са заведени в служба 
„Регистратура“. 

Чрез ССРД се извършва електронно разпределение на делото на един 
съдия-докладчик измежду съдиите в отделението, който разглежда делото в 
определения със заповед на председателя на ВАС постоянен тричленен 
състав. През съдебната ваканция разпределението на делата се извършва 
измежду дежурни съдии съгласно предварително изготвени графици, 
определени със заповед на председателя на ВАС (в съответствие с т. 7.2. от 
Вътрешните правила за случайното разпределение на делата във ВАС). 
Поради обективна невъзможност за заседаване в постоянния тричленен 
състав по време на съдебната ваканция по всяко дело, образувано в този 
период, с разпореждане на определения със заповедта за графика на летните 
дежурства ръководител (председател или заместник-председател на ВАС), 
отговорен за разпределянето на делата, се определя дежурен съдебен състав. 
Дежурният съдебен състав се определя при прилагане на принципа на 
старшинството, като включва определения чрез ССРД съдия-докладчик и в 
низходящ ред най-старшите съдии, дежурни за съответния период съгласно 
утвърдения график, до попълване на необходимия брой членове на състава. 

Старшинството на съдиите от ВАС се определя със заповед на 
председателя на ВАС въз основа на критериите по чл. 237 ЗСВ. Преценката за 
съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт на данните от 
личните кадрови досиета на съдиите се извършва от нарочна комисия, 
назначена със Заповед № 192/29.01.2019 г. на председателя на ВАС. 
Актуалният списък на старшинството на съдиите във ВАС е утвърден със 
Заповед № 384/11.02.2022 г. на председателя на ВАС. 

 
Заповед № 1029/16.04.2021 г. на председателя на ВАС в XI пункта 

регламентира подробна процедура за определянето на дежурни съдии през 
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летния период. Предвижда, че дежурствата се определят за срок от две 
години чрез жребий от председателя на съда, провеждан пред пленума на 
ВАС. След избора на 47 съдии, жребият се преустановява, като избраните 
съдии се включват в дежурните състави през текущата година. Останалите 
съдии формират дежурните състави през следващата календарна година. От 
жребия се изключват определена категория съдии (командировани, на които 
предстои пенсиониране и т. н.). В разпределението на дежурните състави за 
съответната година обаче се включват командированите във ВАС съдии. 
Размяна между определените чрез жребия съдии може да се извършва чрез 
деклариране на изрично писмено съгласие от тяхна страна. В срок до 31 май 
председателят на съда изготвя проект на поименния график на дежурните 
съдии по седмици и го предоставя на съдиите. В срок до 15 юни 
председателят утвърждава със заповед поименния график на дежурните 
съдии по седмици. Последваща промяна в утвърдения график и поименен 
състав по седмици на дежурните съдии се допуска само при настъпили 
извънредни обстоятелства. 

Въз основа на установената процедура и проведен на 23.04.2021 г. 
жребий, е издадена Заповед № 1543/01.06.2021 г., с която е утвърден 
графикът за дежурствата през летния период на 2021 г. по седмици и по 
съдии в периода 28.06.2021 г. – 10.09.2021 г. 

Графикът за дежурствата за 2022 г. е утвърден със Заповед № 
1659/19.05.2022 г. и обхваща времето от 27.06.2022 г. до 09.09.2022 г. 
Заповедта е издадена във връзка с осигуряване разглеждането на делата през 
летния период на 2022 г., за които по разпореждане на председателя или по 
закон са предвидени съкратени срокове. Съгласно т. IV от заповедта за 
периода от 27.06.2022 г.-29.07.2022 г. и от 05.09.2022 г. до 09.09.2022 г. 
делата по чл. 329, ал. 3 ЗСВ се разпределят от съдия Георги Чолаков – 
председател на ВАС. 

Със Заповед № 2147/06.07.2022 г. е внесена промяна в персоналния 
състав на дежурните съдии, определени за третата седмица – от 11.07.2022 г. 
до 15.07.2022 г., в резултат на която председателят на ВАС – съдия Георги 
Чолаков, е заменил вече определен за този период съдия. Промяната е 
наложена от продължителното отсъствие на заменения съдия, като 
обстоятелствата, довели до изменението на графика, са удостоверени с 
официални документи. За пълнота на констатациите и в потвърждение на 
съществуващата в съда трайна регламентация на реда за разпределение на 
делата по време на съдебните ваканции, са предоставени още и заповедите, с 
които са утвърдени графиците и са внасяни промени през 2018 г., 2019 г. и 
2020 г. 

 
2. Проверени дела по частни жалби, образувани в периода 

01.06.2022 г. – 31.07.2022 г., разгледани от Пето отделение на ВАС 
 
Съгласно предоставена от съда справка в периода 01.06.2022 г. – 

31.07.2022 г. в Пето отделение, Втора колегия на Върховния 
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административен съд са образувани и разгледани 70 (седемдесет) частни 
производства. От тях са проучени 63 дела с докладчици, както следва: адм. д. 
№ 5059/2022 г. – съдия Виолета Главинова; адм. д. № 5060/2022 г. – съдия 
Донка Чакърова; адм. д. № 5062/2022 г. – съдия Илиана Славовска; адм. д. № 
5063/2022 г. – съдия Еманоил Митев; адм. д. № 5064/2022 г. – съдия Тинка 
Косева; адм. д. № 5066/2022 г. - съдия Диана Добрева; адм. д. № 5068/2022 г. 
– съдия Еманоил Митев; адм. д. № 5077/2022 г. – съдия Илиана Славовска; 
адм. д. № 5079/2022 г. - съдия Емил Димитров; адм. д. № 5083/2022 г. – съдия 
Виолета Главинова; адм. д. № 5085/2022 г. – съдия Илиана Славовска; адм. д. 
№ 5086/2022 г. - съдия Йовка Дражева; адм. д. № 5087/2022 г. – съдия Емил 
Димитров; адм. д. № 5088/2022 г. - съдия Донка Чакърова; адм. д. № 
5192/2022 г. – съдия Еманоил Митев; адм. д. № 5194/2022 г. – съдия Емил 
Димитров; адм. д. № 5196/2022 г. – съдия Мария Николова; адм. д. № 
5199/2022 г. – съдия Тинка Косева; адм. д. № 5201/2022 г. – съдия Тинка 
Косева; адм. д. № 5202/2022 г. – съдия Донка Чакърова; адм. д. № 5205/2022 
г. – съдия Галина Карагьозова; адм. д. № 5271/2022 г. – съдия Галина 
Карагьозова; адм. д. № 5277/2022 г. – съдия Виолета Главинова; адм. д. № 
5281/2022 г. – съдия Тинка Косева; адм. д. № 5419/2022 г. – съдия Диана 
Добрева; адм. д. № 5424/2022 г. – съдия Мария Николова; адм. д. № 
5433/2022 г. – съдия Мария Николова; адм. д. № 5434/2022 г. – съдия Анна 
Димитрова; адм. д. № 5453/2022 г. – съдия Мария Николова; адм. д. № 
5454/2022 г. – съдия Галина Карагьозова; адм. д. № 5457/2022 г. – съдия 
Диана Добрева; адм. д. № 5458/2022 г. – съдия Анна Димитрова; адм. д. № 
5459/2022 г. – съдия Донка Чакърова; адм. д. № 5460/2022 г. – съдия Галина 
Карагьозова; адм. д. № 5487/2022 г. – Галина Карагьозова; адм. д. № 
5490/2022 г. – Диана Добрева; адм. д. № 5498/2022 г. – съдия Донка 
Чакърова; адм. д. № 5499/2022 г. – съдия Илиана Славовска; адм. д. № 
5500/2022 г. – съдия Донка Чакърова; адм. д. № 5577/2022 г. – съдия Донка 
Чакърова; адм. д. № 5578/2022 г. – съдия Диана Добрева; адм. д. № 5580/2022 
г. – съдия Виолета Главинова; адм. д. № 5607/2022 г. – съдия Галина 
Карагьозова; адм. д. № 5717/2022 г. – съдия Еманоил Митев; адм.ад. № 
5718/2022 г. – съдия Емил Димитров; адм. д. № 5722/2022 г. – съдия Анна 
Димитрова; адм. д. № 5747/2022 г. – съдия Тинка Косева; адм. д. № 5748/2022 
г. – съдия Еманоил Митев; адм. д. № 5749/2022 г. – съдия Донка Чакърова; 
адм. д. № 5750/2022 г. – Анна Димитрова; адм. д. № 5804/2022 г. – съдия 
Мария Николова; адм. д. № 5825/2022 г. – съдия Емил Димитров; адм. д. № 
5828/2022 г. – съдия Виолета Главинова; адм. д. № 5889/2022 г. – съдия Диана 
Добрева; адм. д. № 5892/2022 г. – съдия Виолета Главинова; адм. д. № 
5907/2022 г. – съдия Диана Добрева; адм. д. № 5908/2022 г. – съдия Диана 
Добрева; адм. д. № 5912/2022 г. – съдия Йовка Дражева; адм. д. № 5913/2022 
г. – съдия Донка Чакърова; адм. д. № 6001/2022 г. – съдия Тинка Косева; адм. 
д. № 6003/2022 г. – съдия Мария Николова; адм. д. № 6153/2022 г. – съдия 
Йордан Константинов; адм. д. № 6602/2022 г. – Анелия Ананиева и адм. д. № 
6745/2022 г. – Хайгухи Бодикян. 
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Част от делата са образувани преди периода на съдебната ваканция и 
са разпределяни от председателя на Пето отделение – съдия Йовка Дражева. 
Образувани са с поставяне на печат на съда и с генериране на номер от 
електронната система. Всички са разпределяни в група на разпределение „5-
то отделение – частна жалба“, автоматично между всичките 12 съдии от 
отделението. По изключение от разпределение са изключвани съдии по 
обективни причини – по адм. д. №5458/2022 г. е изключен съдия поради 
отвод, за което е направено изрично отбелязване в протокола. Делата са 
разпределяни между всички възможни съдии от отделението при заложена 
100 % натовареност. С намалена натовареност са участвали председателят на 
отделението съдия Йовка Дражева - при 50 %, и заместник-председателя и 
ръководител на Втора колегия съдия Любомир Гайдов - при 10 %. 

Всички постъпили книжа (частни жалби, определения при спорове за 
подсъдност), по които се образуват частни производства, се администрират 
като преписки по входящия номер, под който постъпват. Дела са образувани 
само по редовни книжа. Често книжа, постъпили на различни дати, са 
образувани в дела и са разпределяни на докладчици на една и съща дата. 
Например, постъпилите на 30.05.2022 г. и 31.05.2022 г., са образувани в дела 
и са разпределени на докладчик на 02.06.2022 г.; книжа от 01.06.2022 г. и 
02.06.2022 г. са образувани в дела на 06.06.2022 г.; жалби от 21.06.2022 г. и 
22.06.2022 г. са образувани на 22.06.2022 г. и са разпределяни на 23.06.2022 г. 
и т. н. 

В случаите, в които не са давани указания за отстраняване на 
нередовности, производствата по жалбите се образуват в дела на следващия 
ден или до няколко дни от тяхното постъпване. Установява се обаче и случай 
на късно образувано дело, производство по което не е оставяно без движение 
– адм. д. № 5804/2022 г. Производството е започнало по частна жалба от 
06.06.2022 г., не е оставяно без движение, но е образувано е едва на 
21.06.2022 г. и е разпределено на 22.06.2022 г. Късно са образувани, след 
отстранени нередовности, и две дела в периода на съдебната ваканция - адм. 
д. № 6153/2022 г., по което нередовностите са отстранени на 17.06.2022 г., но 
делото е образувано на 30.06.2022 г., и адм. д. № 6602/2022 г., нередовностите 
по което са отстранени на 06.07.2022 г. и е образувано на 19.07.2022 г. 

В общия случай по-късно се образувани делата, производствата по 
които са оставяни без движение за отстраняване на нередовности - адм. д. № 
5196/2022 г., адм. д. № 5202/2022 г., адм. д. № 5424/2022 г., адм. д. № 
5424/2022 г., адм. д. № 5499/2022 г. и др. В отделни случаи от постъпване на 
жалбата до образуване на делото са изтичали продължителни периоди от 
време, като например адм. д. № 5828/2022 г., образувано 4-ри месеца след 
постъпването й. Приблизително 12 от проверените дела са оставяни без 
движение за отстраняване на констатирани нередовности преди образуването 
им, някои от тях по няколко пъти. В преобладаващия брой случаи 
разпорежданията на председателя на отделението с дадените указания са 
постановявани след повече от 3 дни от постъпване на книжата и завеждането 
им в служба „Регистратура“. По някои от делата периодите между 
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постъпването на книжата и тяхното администриране, в това число при 
повторно дадени указания, както и за образуване на делата, са с 
продължителност от 9, 10, 13, 15 дни. В такива срокове са извършвани 
процесуалните действия от съда по адм. д. № 5202/2022 г., адм. д. № 
5424/2022 г., адм. д. № 5457/2022 г., адм. д. № 5499/2022 г., адм. д. № 
6153/2022 г.; по адм. д. № 5750/2022 г. разпореждането, с което са дадени 
указания, е постановено 28 дни след завеждане на частната жалба в съда. 

Прави впечатление, че в отделни случаи производства по жалби, 
постъпили на по-ранна дата, са получили по-голям номер от други, жалбите 
по които са постъпили на по-късни дати. Такива са адм. д. № 5454/2022 г., 
образувано по жалба с входящ номер от 07.06.2022 г., и адм. д. № 5434/2022 
г. по жалба от по-късна дата - 10.06.2022 г. Несъответствието е резултат от 
обстоятелството, че постъпилите книжа получават номер на дело в по-късен 
момент от постъпването им. Такива са случаите при констатирани 
нередовности в книжата и изпълнявани указания за отстраняването им, 
такива са и случаите, когато образуващият делата късно е извършил 
действията по образуването им, независимо че са били налице процесуалните 
условия за това. В тези хипотези жалби, постъпили по-рано в съда, са 
образувани в дела с по-голям номер от други, заведени в служба 
„Регистратура“ в по-късен момент. 

 
Извън делата, предмет на сигнала, по време на съдебната ваканция са 

образувани 3 (три) дела - адм. д. № 6153/2022 г., адм. д. № 6602/2022 г. и адм. 
д. № 6745/2022 г. Със Заповед № 1955/22.06.2022 г. на председателя е 
разпоредено в този период да бъде спряно образуването и разпределението на 
дела по частни жалби във ВАС. От обхвата на ограничението са изключени, 
като се образуват и се разпределят производства по три групи жалби – частни 
жалби, за които закон предвижда разглеждането им в срок по-кратък от един 
месец; частни жалби срещу разпореждания по чл. 213, ал. 6, т. 2 АПК по дела 
с материя Закона за обществените поръчки и по частни жалби срещу актове 
на първоинстанционните съдилища, постановени по дела, за които закон 
предвижда разглеждането в срок по-кратък от един месец. 

Трите производства са образувани по жалба срещу разпореждане, 
постановено по искане по чл. 250 АПК, и по жалби срещу актове на 
административни съдилища, с които са се произнесли по искания, отнасящи 
се до допуснато предварително изпълнение, поради което попадат в 
предвидените от заповедта изключения. Разпределени са между 5 дежурни 
съдии от председателя посредством опция „на дежурен съдия“, в 
съответствие с утвърдените графици за дежурство. Разпределението е 
извършвано от съдия Георги Чолаков - председател на ВАС, съгласно т. IV от 
Заповед № 1659/19.05.2022 г., която предвижда, че за периода от 27.06.2022 г. 
до 29.07.2022 г. и от 05.09.2022 г. до 09.09.2022 г., делата по чл. 329, ал. 3 
ЗСВ се разпределят от председателя на съда – съдия Георги Чолаков. 
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По отношение на поставения в сигнала въпрос налице ли са различия 
в сроковете за произнасянето по частни жалби в отделението, анализът на 
фактите сочи, че след разпределението им, съдебните състави по проверените 
дела са се произнасяли с краен акт в различни срокове – както от 2-3 дни от 
разпределението, така и до над 1 месец. Най-често определенията си 
съдебните състави постановяват в срок до 1 месец. Установяват се обаче и 
случаи, при които по дела, образувани и разпределени на една и съща дата, на 
различни докладчици, крайните съдебни актове са обявявани едновременно - 
адм. д. № 5718/2022 г. – съдия Емил Димитров; адм. д. № 5722/2022 г. – съдия 
Анна Димитрова; адм. д. № 5804/2022 г. – съдия Мария Николова; адм. д. № 
5825/2022 г. – съдия Емил Димитров. 

 
3. Фактите по делата, образувани във Върховния 

административен съд по жалби на „Евролаб 2011“ ЕООД, гр. София, 
предмет на сигнала до ИВСС 

 
Производството по адм. д. № 6328/2022 г. на ВАС, Пето отделение 

е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД, гр. София срещу 
Разпореждане № 1654/2022 г., постановено по адм. д. № 488/2022 г. на 
Административен съд – Хасково. С обжалвания акт първоинстанционният 
съд е отхвърлил като неоснователно искане с правно основание чл. 250 АПК, 
след като е приел, че защитата срещу неоснователни действия на 
администрацията по смисъла на чл. 250 АПК има за предмет фактически 
действия, извършвани без правно основание от администрацията и включени 
в състава ѝ длъжностни лица. Частна жалба срещу определението е заведена 
в Административен съд – Хасково на 08.06.2022 г. 

След администрирането й, е изпратена по компетентност на ВАС с 
придружително писмо, постъпило с вх. № 8554/16.06.2022 г. С разпореждане 
от 24.06.2022 г. на съдия Ваня Анчева - председател на Седмо отделение, е 
констатирано, че спорове по Регламент (ЕС) 2017/625 на ЕП и на Съвета от 
15.03.2017 г. не са от компетентността на Седмо отделение на ВАС, а на Пето 
отделение, поради което жалбата е изпратена на председателя на Пето 
отделение на ВАС. Председателят на Седмо отделение е приела, че с т. II от 
Заповед № 872/22.03.2019 г. на председателя на ВАС е разпоредено жалбите 
срещу съдебни актове, постановени в искови производства, да бъдат 
насочвани за разглеждане към отделенията на съда съобразно материалния 
закон. Обжалваното от „Евролаб 2011“ ЕООД разпореждане е постановено в 
производство по реда на чл. 250 и сл. АПК. Исковата претенция е за 
прекратяване на действия по недопускане на служители на дружеството да 
осъществяват дейност в изпълнение на функцията на „оператор“ по смисъла 
на Регламента. Посоченият Регламент не е разпределен с изрична заповед на 
председателя на ВАС. Същевременно обаче, с негови заповеди са 
разпределени нормативни актове, съдържаща националната регламентация в 
част от посочените области – със Заповед № 352/06.03.2012 г. за разглеждане 
от Пето отделение е разпределен Законът за ветеринарномедицинската 
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дейност и Законът за защита на животните, със Заповед № 2201/30.07.2021 г. 
– всички жалби с материя по Закона за управление на агрохранителната 
верига, със Заповед № 271/05.02.2021 г. – жалбите с материя по Закона за 
фуражите. Отделно от това, при служебна справка в деловодната система на 
съда е констатирано, че по аналогичен спор вече има образувано дело в Пето 
отделение – адм. д. № 6003/2022 г., във връзка с жалба на същото дружество 
срещу решение по адм. д. № 500/2022 г. на Административен съд – Хасково. 

С разпореждане от 27.06.2022 г. на председателя на Пето отделение на 
ВАС - съдия Йовка Дражева, е прието, че компетентността на Пето отделение 
по спорове по Регламент (ЕС) 2017/625 не следва по аналогия от 
компетентността да разглежда споровете по посочените от председателя на 
Седмо отделение материални закони, поради което делото е изпратено на 
заместник-председателя и ръководител на Втора колегия на ВАС за 
определяне на отделение, на което да бъдат възложени споровете по този 
регламент. 

С разпореждане от 07.07.2022 г. председателят на ВАС е изпратил 
жалбата на председателя на Пето отделение за образуване на дело, 
мотивирано с т. II от Заповед № 872/22.03.2019 г. на председателя на ВАС, 
чието действие е удължено със Заповед № 2038/29.06.2022 г., съгласно които 
всички новопостъпили жалби срещу съдебни актове, постановени в искови 
производства, се насочват към всички отделения съобразно материалния 
закон. Отделно, със Заповед № 2201/30.07.2021 г. на председателя на съда, 
действието на която е удължено със Заповед № 2051/29.06.2022 г., е 
разпоредено всички жалби с материя Закон за управление на 
агрохранителната верига да бъдат насочвани към Пето отделение. 

Върху придружителното писмо на Административен съд - Хасково от 
16.06.2022 г. е поставен печат за образуване на адм. № 6328/08.07.2022 г. В 
печата е посочено ход в з.с.з., дата 08.07.2022 г. и председател - подпис, и 
резолюция: „на дежурен състав“. Делото, съгласно протокола от 11.07.2022 г., 
удостоверяващ избора на докладчик, е разпределено на дежурен съдия – 
съдия Любомира Мотова. Разпределението е извършено от председателя на 
съда между петима дежурни съдии (Весела Николова, Георги Чолаков, Искра 
Александрова, Любомира Мотова и Росица Драганова). 

С разпореждане от 11.07.2022 г. съдия Георги Чолаков – председател 
на ВАС, е определил следния дежурен съдебен състав, който да разгледа 
делото: председател - съдия Георги Чолаков, и членове - съдия Искра 
Александрова и съдия Любомира Мотова (докладчик). 

Съдебният състав се е произнесъл по жалбата с Определение № 
7289/19.07.2022 г., с което е отменил разпореждането на АС – Хасково и е 
уважил искането по чл. 250 АПК, като е наредил да бъдат прекратени 
незабавно и безусловно действията на органи и длъжностни лица на 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), изразяващи се в 
недопускане на служители на дружеството-жалбоподател да извършват 
товаро-разтоварна дейност и да изпълняват функциите на оператор по 
смисъла на Регламента. 
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Производството по адм. д. № 6329/2022 г. на ВАС, Пето отделение 
е образувано по жалба срещу Определение № 4387/01.06.2022 г. по адм. д. № 
4898/2022 г. на Административен съд София – град, с което жалбата е 
оставена без разглеждане, а производството - прекратено. Обжалвано е 
разпореждане, обективирано в писмо с изх. № ГК-94/18.05.2022 г. на 
изпълнителния директор на БАБХ, адресирано до началника на отдел 
Капитан Андреево, дирекция „Граничен контрол“, с което е разпоредено 
проби от пратки, съдържащи плодове и зеленчуци с произход Турция, взети 
от Капитан Андреево, да се изпращат за извършване на лабораторни 
изследвания в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол към 
БАБХ. Частната жалба срещу определението е депозирана в 
Административен съд София – град на 09.06.2022 г. С жалбата е направено 
искане по чл. 60, ал. 6 АПК за спиране на допуснатото предварително 
изпълнение на оспорения акт. 

Производството по жалбата е изпратено на ВАС с придружително 
писмо от 27.06.2020 г., където е заведено с вх. № 9131/27.06.2022 г. 

С разпореждане от 28.06.2022 г. на председателят на Пето отделение – 
съдия Йовка Дражева, е констатирала, че спорове по Регламент 2017/625 не 
са възложени на Пето отделение, предвид Заповед № 40/10.01.2012 г., 
Заповед № 352/06.03.2012 г., Заповед № 1168/04.06.2018 г. и др. на 
председателя на ВАС, поради което и на основание Заповед № 
1168/04.06.2018 г., делото следва да бъде изпратено на председателя за 
определяне на отделение, на което да бъдат възложени споровете по 
посочения регламент. С разпореждане от 07.07.2022 г. председателят на ВАС 
е изпратил жалбата на председателя на Пето отделение за образуване на дело. 
Разпореждането е обосновано с мотивите, с които по предходното дело – адм. 
д. № 6328/2022 г., е определил Пето отделение за компетентно да се 
произнася по тези жалби. 

Върху придружителното писмо на АССГ от 27.06.2022 г. е поставен 
печат за образуване на адм. № 6329/08.07.2022 г. В печата е посочено ход в 
з.с.з., дата 08.07.2022 год., съдържа подпис на председател и резолюция „на 
дежурен състав“. 

Образуваното дело е разпределено, видно от протокола 
удостоверяващ избора, на 11.07.2022 г. на дежурен съдия, като за докладчик е 
определена съдия Весела Николова. Разпределението е извършено между 
петимата възможни дежурни съдии – Весела Николова, Георги Чолаков, 
Искра Александрова, Любомира Мотова и Росица Драганова. 

С разпореждане от 11.07.2022 г., издадена съгласно Заповед № 
1659/19.05.2022 г., съдия Георги Чолаков – председател на ВАС, е определил 
следния дежурен съдебен състав, който да разгледа делото: председател - 
съдия Георги Чолаков, и членове - съдия Искра Александрова и съдия Весела 
Николова (докладчик). 

С Определение № 7290/19.07.2022 г. съдът е отменил определението 
на АССГ и е върнал делото на същия съд за продължаване на 
съдопроизводствените действия. За да отмени обжалвания акт, съдебният 
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състав е приел, че с волеизявлението, обективирано в процесното писмо, 
макар и с вътрешнослужебен характер, се отнема възможността на 
жалбоподателя да извършва лабораторни изпитвания. Обобщил е, че 
неправилно първоинстанционният съд е приел, че с оспорения акт не се 
засягат пряко и непосредствено правата и интересите на жалбоподателя. 

Делото е върнато в АССГ на 21.07.2022 г. С определение от 
22.07.2022 г. същата дата съдията-докладчик е спрял на основание чл. 60, ал. 
6 АПК допуснатото предварително изпълнение на обжалваното 
разпореждане, обективирано в писмото на ИД на БАХБ. След изпълнение на 
указания за отстраняване на нередовности, с определение от 17.08.2022 г. е 
насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.11.2022 г. 

 
Производството по адм. д. № 6330/2022 г. на ВАС, Пето отделение 

е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД срещу Определение № 
4668/10.06.2022 г. по адм. д. № 5229/2022 г. на Административен съд София – 
град. С последното е оставена без разглеждане жалба на дружеството срещу 
Заповед № РД 11-974/17.05.2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ, а 
производството е прекратено. Срещу определението е депозирана частна 
жалба, постъпила в АССГ на 15.06.2022 г.  

След администриране на жалбата от първоинстанционния съд, 
производството е изпратено на ВАС, където е постъпила с вх. № 
9477/01.07.2022 г. С жалбата се претендира произнасяне и по направеното 
пред първоинстанционния съд искане за спиране на допуснатото 
предварително изпълнение на оспорения акт. 

С разпореждане от 06.07.2022 г. на съдия Ваня Анчева - председател 
на Седмо отделение, е констатирано, че спорове по регламент 2017/625 не са 
от компетентността на Седмо отделение на ВАС, а е компетентен да разгледа 
жалбата е Пето отделение, поради което е изпратена на председателя на Пето 
отделение на ВАС. Съдебният акт преповтаря мотивите, обосновали 
изпращане на жалбата за разглеждане от Пето отделение по първото от 
делата – адм. д. № 6328/2022 г. В производството не е повдиган спор за 
компетентност от председателя на Пето отделение, поради което липсва 
произнасяне на председателя на съда. 

Върху придружителното писмо на АССГ от 01.07.2022 г. е поставен 
печат за образуване на адм. № 6330/08.07.2022 г. В печата е посочено ход в 
з.с.з., дата 08.07.2022 г., съдържа подпис на председател и писмена 
резолюция „на дежурен състав“. Образуваното дело е разпределено на 
дежурен съдия – съдия Георги Чолаков, между петима дежурни съдии 
(Весела Николова, Георги Чолаков, Искра Александрова, Любомира Мотова 
и Росица Драганова), видно от протокола за избор от 11.07.2022 г. 

С разпореждане от 11.07.2022 г. съдия Георги Чолаков – председател 
на ВАС, е определил следния дежурен съдебен състав, който да разгледа 
делото: председател - съдия Георги Чолаков (докладчик), и членове - съдия 
Искра Александрова и съдия Любомира Мотова. 
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С Определение № 7288/19.07.2022 г. по адм. д. № 6330/2022 г. на Пето 
отделение, Върховният административен съд е оставил в сила определението 
на АССГ, след като е приел, че жалбата е неоснователна. Обосновал се е с 
обстоятелството, че обжалваната заповед представлява индивидуален 
административен акт, с който се създават права и задължения за Централната 
лаборатория за химични изследвания на БАБХ, но не съдържа волеизявления, 
с които да се нарушават или застрашават права, свободи или законни 
интереси на жалбоподателя или да му се вменяват задължения. 

 
 
ИЗВОДИ 
 
Анализът на установените при проверката факти в тяхната връзка със 

съществуващата във Върховния административен съд регламентация на реда 
за администриране на постъпилите книжа, образуване на дела и 
разпределението им за разглеждане, води до следните изводи: 

Делата, предмет на сигнала до ИВСС - адм. д. № 6328/2020 г., адм. д. 
№ 6329/2022 г. и адм. д. № 6330/2022 г., са образувани на 08.07.2022 г. по 
частни жалби. Атакувани са разпореждане на Административен съд – 
Хасково, постановено по искане по чл. 250 АПК, и определения на 
Административен съд – София град за прекратяване на производствата по 
жалби срещу индивидуални административни актове, поради липса на правен 
интерес. Жалбите срещу прекратителните определения съдържат и искания за 
спиране на допуснато предварително изпълнение на обжалваните актове. За 
разглеждането и на трите производства законът предвижда съкратени 
процесуални срокове. Това е причината те да не попадат в обхвата на 
въведената със Заповед № 1955/22.06.2022 г. мярка в периода от 27.06.2022 г. 
до 09.09.2022 г. да не бъдат образувани и разпределят дела по частни жалби 
във ВАС. На това основание са образувани, разпределени и разгледани адм. 
д. № 6153/2022 г., адм. д. № 6602/2022 г. и адм. д. № 6745/2022 г., обсъдени в 
констативно-съобразителната част на настоящия акт. 

Безспорно се установява, че жалбите, във връзка с които са 
образувани трите дела, предмет на сигнала до ИВСС, са постъпили в съда на 
различни дати - на 16.06.2022 г., 27.06.2022 г. и 01.07.2022 г., образувани са 
едновременно – на 08.07.2022 г., разпределени са на една и съща дата – 
11.07.2022 г., и крайните актове са постановени в един и същи ден – 
19.07.2022 г. По всяко от трите производствата обаче са възникнали 
обстоятелства, довели до по-късното им образуване в дела. Действително т. 
21.1., Раздел V от „Вътрешните правила за документооборота по съдебни 
дела“, предвижда делата да се образуват в тридневен срок от постъпването на 
книжата, но само ако са налице процесуалните предпоставки за това. Такъв 
не е бил случаят по никое от производствата, предвид проведени преди 
образуването им процедури за определяне на компетентното да ги разгледа 
отделение. Председателите на отделението, към което жалбите са насочени за 
образуване съобразно първоначалното разпределение по материя, са 
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постановили актове със съображения за липса на компетентност. Спор за 
компетентност в пълнота се е развил само по първото от производствата, 
което и обективно е забавило образуването му повече от останалите две. 
Всеки от ръководителите на двете отделения, в които книжата са постъпвали, 
е излагал свои съображения за липса на компетентност на отделението, а 
окончателно спорът е решен от председателя на съда. Председателят на Пето 
отделение е изпратил книжата по второто от производствата непосредствено 
на председателя за произнасяне кое е компетентното отделение, а по 
последното производство книжата от Седмо отделение са препратени в Пето 
отделение, от председателя на което не е повдиган спор за компетентност и 
липсва произнасяне от председателя на съда. Освен възникналия спор за 
компетентност, обективно удължил времето от постъпване на жалбата до 
образуване на дело, бе констатирано, че председателят на Седмо отделение е 
постановил разпореждането, поставило началото на спора за компетентност, 
8 дни след завеждане на книжата - на 24.06.2022 г. По тази причина 
процесуалните действия по администриране на книжата на практика е 
започнала след 3-дневния срок, предвиден във „Вътрешните правила за 
документооборота“, за образуване на делата. Резултатът от всичко това е, че 
администрирането и на трите производства от един момент е съвпаднало като 
действия, извършвани във времето, за да се стигне до едновременно 
образуване и разпределение. 

Само по себе си фактът, че председателят на Седмо отделение по 
първата жалба късно е администрирал производството, а това практически е 
създало условия производствата и по трите жалби да се развиват успоредно 
във времето, да се образуват в дела и да бъдат разпределени на една и същата 
дата, не може да обоснове изводи за преднамереност в действията на съдиите, 
насочени към съзнателно задържане на делата, за да бъдат разпределени в 
периода на съдебната ваканция само между дежурни съдии. Такъв извод не 
следва и от съпоставянето му с останалите фактически констатации от 
проверката, свързани с администрирането на останалите дела по частни 
жалби, образувани в периода 01.06.2022 г. – 31.07.2022 г. Това е така, защото 
проверката установява множество случаи на процесуални действия на съда за 
оставяне на производства без движение за отстраняване на нередовности, 
извършени след 3-дневния срок, включително и такива, по които не е спазен 
срокът за образуването им в дела, независимо че не са били налице 
процесуални пречки за това. В резултат на несвоевременно образуване на 
дела и съществуващите в съда правила такива да се образуват само по 
редовни книжа, бяха констатирани и случаите на несъответствия в номерата 
на някои от тях, при които производства по по-рано постъпили жалби са 
образувани в дела с по-голям номер, от други, образувани по по-късно 
постъпили жалби. 

По тези съображения следва да се приеме, че в съвкупност късното 
администриране на първото производство и продължилите по-дълго 
усложнения, породени от споровете за компетентност, са довели до 
паралелно извършване на процесуални действия и по трите производство, а 
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последица от това е едновременното им образуване в дела и извършено 
разпределение. 

Обяснение на факта, че компетентното отделение е определяно с 
разпореждане на председателя на ВАС, а не на ръководителя на колегията, 
съобразно предвиденото в т. III от Заповед № 1168/04.06.2018 г., дава Заповед 
№ 2068/29.06.2022 г. на председателя на съда. Съгласно последната, считано 
от 04.07.2022 г., на съдия Любомир Гайдов – заместник-председател и 
ръководител на Втора колегия, е разрешено ползване на платен годишен 
отпуск, като за времето на неговото отсъствие функциите му се изпълняват от 
председателя на съда. 

Образуването и на трите дела е извършено на 08.07.2022 г. (петък) - в 
деня, следващ произнасянето по компетентността на отделенията и 
допълването на съставите за разглеждане на делата до пълния им брой. Освен 
констатираните несвоевременни процесуални действия, възникналите 
спорове за компетентност между отделенията, едновременното образуване и 
разпределение на делата е последица и от безспорно установената служебна 
ангажираност на председателя на съда на 08.07.2022 г., разпределил делата 
след тяхното образуване в първия работен ден - 11.07.2022 г. (понеделник). 

Трите производства са разпределени на докладчик в съответствие с 
правилата, регламентиращи реда за разпределение в периода на съдебната 
ваканция. Извършено е чрез системата за случайно разпределение, видно от 
протокола за избор, чрез опция „на дежурен съдия“ между петима съдии. 
Удостоверено е с подписа на председателя на съда върху протокола, който 
според заповедта, утвърждаваща и графика за дежурство, извършва 
разпределението на тази категория дела (чл. 329, ал. 3 ЗСВ) за времето от 
27.06.2022 г. до 09.09.2022 г. Докладчиците и по трите дела са определени на 
случаен принцип между съдиите, дежурни в периода, като констатираната 
промяна, изразяваща се в замяна на един от дежурните в периода съдии от 
председателя на съда, е наложена от обективни причини. За обстоятелствата, 
станали причина за замяната в персоналния състав на дежурните съдии, на 
проверяващия екип са представени безспорни доказателства. При 
определянето на тричленния състав е спазен създаденият алгоритъм след 
определянето на докладчик посредством системата за случайно 
разпределение, останалите членове да се определят с разпореждане на 
председателя на съда по старшинство до запълването на състава. 

Най-сетне произнасянето на съдебните състави със съдебни актове, 
постановени на една и съща дата – 19.07.2022 г., не може да разколебае 
направените изводи, предвид това, че при проверката бяха констатирани 
съвпадения, конкретизирани вече в изложението по-горе, при които по дела, 
образувани и разпределени на една и същата дата, различните докладчици са 
обявили актовете си едновременно. В заключение установеното късно 
администриране, едновременното образуване, разпределение и едновременно 
произнасяне с краен акт по трите дела не се различава от установената в съда 
практика и по други дела от същия период, които не се намират в предметна 
връзка с тези от сигнал, но които също са администрирани със закъснение, 
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