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ОБЩИ ЧАСТИ 

 

Проверката в Административен съд Силистра е извършена за 

времето от 25.02.2014 г. до 27.02.2014 г., в изпълнение на Заповед № ПП-

01-11/21.02.2014г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, от инспектор Светлана Бошнакова и експертите Атанас 

Попов и Костадин Ликоманов. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 

административната дейност на АС Силистра; организацията по образуване, 

движение на административните дела; организация по приключване на 

административните дела в законоустановените срокове; приключилите 

административни дела и констатиране на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички дела образувани и разгледани в 

АС Силистра през проверявания период. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 

01.01.2012г. – 31.12.2013г. 

Задача на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 

книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и 

разговори. 

 

Проверката констатира следното: 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ.    

ОБЩА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДА. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

         

             1. Организация на административната дейност. 

 

            Административното ръководство на Административен съд-

Силистра през проверявания период е осъществявано от 

Административния ръководител, Председател, съдия Маргарита Славова. 

През цялата 2012г.и до 26.11.2013г. са правораздавали съдиите Маргарита 

Славова, Павлина Георгиева, Величка Маринова, и Валери Раданов. Съдия 

Светослав Славов е командирова във ВАС считано от 15.10.2012г. Със 

заповед на административния ръководител на съда, посочените съдии са 

били конфигурирани в пет еднолични съдебни състава, три 

разширени/тройни/ съдебни състава и три касационни/тройни/ съдебни 

състава.  
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         След 26.11.2013г.  в АС Силистра правораздават съдиите Маргарита 

Славова, Павлина Георгиева и Валери Раданов поради командироването на  

съдия Светослав Славов и пенсиониране на  съдия Величка Маринова 

Намаленият брой съдии е причина за редуциране на съдебните състави, а 

именно: сформирани са три еднолични съдебни състава, един 

разширен/троен/ съдебен състав и един касационен/троен/ съдебен състав, 

които действат и към момента на проверката. 

          В АС Силистра, административните дела се разпределят при 

спазване на принципа по чл.9 от ЗСВ  за случаен подбор на съдия-

докладчик, чрез електронна програма, разработена от ВСС – “Law Choice”. 

Със Заповед на Административния ръководител са одобрени и действат 

„Вътрешни правила за случайното разпределение на делата в 

Административен съд гр. Силистра”. Същите са публикувани и на 

официалния интернет сайт на съда.Съгласно тези правила, постъпилите в 

регистратурата на съда, преписки се предават незабавно  за разпределение 

на Председателя на съда, а в негово отсъствие на зам.председателя или 

изрично упълномощено лице със съответната заповед. Разпределението на 

преписките се извършва съобразно тяхната поредност на постъпване. След 

разпределението, делата се докладват незабавно на определените съдии 

докладчици. Правилата уреждат случаите на изключване на съдия от 

случайния подбор, както и на преразпределяне на делата при направен 

отвод. Извършеното разпределение се протоколира на хартиен носител, 

подписан от разпределящия, който се прилага по делата. Съгласно 

Правилата,бързите производства се разпределят на дежурни съдии. 

Дежурствата са седмични и се определят с ежемесечна заповед на 

Административния ръководител на съда.  

В съда се водят по години азбучен указател за образуваните 

административни дела,книга за откритите съдебни заседания /срочна 

книга/, описна книга, книги за закрити и разпоредителни заседания, както 

и  регистър по чл.235, ал.5 от ГПК  и   регистър по чл. 251, ал.3 от АПК 

Книгите и регистрите се водят общо за всички административни състави и 

графите се попълват акуратно.  

В електронната деловодна система са отразени всички 

съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до 

информация по образуването и движението на делата. Редовно водените 

книги и регистри, и акуратното вписване на съдопроизводствените 

действия в електронната деловодна система, осигуряват откритост, 

достоверност и пълнота на информацията съхранявана в съда, съобразно 

разпоредбата на 73, ал.1 от Правилник за администрацията в 

съдилищата/ДВ бр.8/28.01.2014г./ 

          Със заповед на административния ръководител са одобрени и 

действат Правила за публикуване на съдебни актове на интернет 
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страницата на АС Силистра и Правила за изпращане на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес. 

         Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на 

натовареността на АС Силистра и на графика на всеки конкретен съдия.  

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се 

докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в 

срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-

късно на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават в срок 

протоколите от съдебните заседания. Няма изгубени или унищожени дела, 

преди изтичане срока на съхранението им.  

            Със заповед № 18/01.02.2010г. на Административния ръководител 

на съда е регулирана дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г. 

за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до 

Национална база данни „Население”. Определени са двама  служители, 

които извършват съответните справки в системата. 

При проверката в АС Силистра бяха констатирани  10 случая на 

отлагане на цели открити съдебни заседания. Причините за отлагане на 

заседанията са следните:  

1.Поради  невъзможност за сформиране на касационен състав са 

отложени съдебните заседания насрочени за 22.05.2013г., 19.06.2013г. и на 

04.12.2013г; Поради невъзможност за сформиране на разширен състав е 

отложено заседанието на 04.12.2013г. 

2.Поради участие в заседание на ВСС е отложено съдебното 

заседание насрочено за 25.01.2012г. с докладчик съдия Маргарита Славова; 

3.Поради участие в семинар са отсрочени: съдебно заседание 

насрочено за 31.10.2012г. с докладчик съдия Павлина Георгиева; съдебно 

заседание насрочено за 19.06.2013г. с докладчик съдия Маргарита Славова; 

съдебно заседание насрочено за 03.10.2013г. с докладчик съдия Павлина 

Георгиева. 

4. Поради отпуск е отложено съдебно заседание с докладчик съдия 

Величка Маринова, насрочено за 15.10.2013г. 

          5. Поради служебен ангажимент е отсрочено съдебно заседание с 

докладчик съдия Павлина Георгиева, насрочено за 05.12.2013г.   

          Като обективни причини за отлагане на делата, следва да бъдат 

приети невъзможността за сформиране на състав и участие в заседание на 

ВСС. Другите посочени причини са предвидими и е следвало съдиите и 

административното ръководство така да организират дейността си, че да 

не се налага отсрочване на откритите заседания. Към момента на 

проверката при отсъствие на съдия е създадена организация за заместване 

на едноличните състави, а делата на разширените и касационни с състави 

се отлагат поради невъзможност за сформиране на троен състав. 

           Със Заповед №327/03.12.2010г. на Административния ръководител 

на съда е създадена организация за своевременна проверка на спрените и 
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ненасрочени дела. Определени са двама съдебни деловодители, които да 

извършват проверка на делата и ги докладват на съдията-докладчик.            

 

           2. Обща натовареност на съда. 

 

По данни от справки към отчетния доклад за 2012г. в 

Административен съд- Силистра са разгледани 595 административни, 

частни административни и касационни дела. Приключени са 547 дела или 

92 на сто от делата. Висящността на съда е увеличена от 39 дела в началото 

на периода на 48 дела в края на периода или с 9 дела.  

По данни от справки към отчетния доклад за 2013г. в 

Административен съд- Силистра, са разгледани 470 административни, 

частни административни и касационни дела. Приключени са 417 дела или 

89 на сто от делата. Висящността на съда е отново увеличена – от 48 дела в 

началото на периода на 53 дела в края на периода или с 5 дела.  

 

3. Условия на труд 

 

          Условията на труд в АС Силистра не са удовлетворителни. Съдът не 

разполага със самостоятелна сграда. Помещава се в сграда с други 

учреждения, което прави ползването и пропускателния режим неудобни за 

съдии, съдебни служители и граждани. Съдът разполага само с една 

съдебна зала. Наличната материална база не само няма необходимата 

представителност за съдебна сграда, но и не е в пълна степен годна за 

нормално правораздаване. 

 

  

           ІI.ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  

           ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. 

 

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

ПЪРВИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ МАРГАРИТА СЛАВОВА 

 

През проверявания период титуляр на първи съдебен състав на 

Административен съд – Силистра  е съдия Маргарита Славова, която е и 

административен ръководител на съда. Съдия Славова  има около 19 

години юридически стаж, от които 10 години съдийски стаж.  
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По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2012г. съдия Славова е разгледала в открито заседание 

46 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

31 дела и с определение за прекратяване 9 дела, или общо 40 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 87 на сто. В началото на периода е имало 4 

несвършени дела, а в края му 6 дела. Висящността на състава е 

незначително увеличена с 2 дела. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2013г. съдия Славова е разгледала в открито заседание 

54 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

34 дела и с определение за прекратяване 12 дела, или общо 46 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 85 на сто. В началото на периода е имало 6 

несвършени дела, а в края му 8 дела. Висящността на състава е отново  

увеличена с 2 дела. 

            От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 

Славова бе установено следното: 

1. Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Славова извършва проверка по редовността и допустимостта 

на оспорванията в деня на разпределението им. Нередовните жалби се 

оставят без движение, като съобщения се изпращат на страните в същия 

ден. При установена недопустимост на жалбите, съдът действа при 

стриктно спазване разпоредбата на чл.159 от АПК. След отстраняване на 

констатираните нередовности по жалбите, последните се разглеждат от 

съдебния състав незабавно. Както по редовните и допустими жалби, така и 

по тези с отстранени нередовности, съдът незабавно след проверката им, се 

произнася с определение за насрочване на делото при спазване на 

двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от АПК. В същото определение, 

съдът конституира страните по делото, съобразно разпоредбата на чл.154 

от АПК, указва доказателствената тежест на страните, както и 

обстоятелства от значение за делото, които се нуждаят от доказване, 

съобразно разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК. Така е по адм.д. №№ 

238/11г; 108/12г; 163/12г; 199/12г; 120/13г; 128/12г; 42/12г; 130/12г; 

44/12г; 44/13г; 188/12г; 33/12г; 118/13г; 8/12г. и др. 

Заседанията по делата се насрочват на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. Делата се 

разглеждат обикновено в две съдебни заседания, но нередки са случаите 

когато приключват и в едно съдебно заседание. Разглеждат се обикновено 

в тримесечен  срок след образуването. 
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През проверявания период, съдия Славова е постановила само 1 

определение за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. 

         През проверявания период съдия Славова няма постановени решения 

извън едномесечния срок.  

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 27 съдебни акта, постановени от съдия 

Славова. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 22 акта, или 81 

на сто, което е атестат за  много добро качество на работа на съдия 

Славова. 

 

                                                ВТОРИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА 

 

           През 2012г. и 2013г. титуляр на втори съдебен състав на 

Административен съд – Силистра  е съдия Павлина Георгиева, която е 

заместник административен ръководител. Съдия Георгиева е с  21 години 

юридически стаж, от които 11 години съдийски стаж.  

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2012г. съдия Георгиева е разгледала в открито 

заседание 49 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по 

същество  са 31 дела и с определение за прекратяване 12 дела, или общо 43 

дела. Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на 

приключени към разгледани дела възлиза на 88 на сто. В началото на 

периода е имало 5 несвършени дела, а в края му 6 дела. Висящността на 

състава е незначително увеличена с 1 дело. В тримесечен срок са 

разгледани 48 дела или 98 на сто. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2013г. съдия Георгиева е разгледала в открито 

заседание 39 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по 

същество  са 25 дела и с определение за прекратяване 6 дела, или общо 31 

дела. Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на 

приключени към разгледани дела възлиза на 79 на сто. В началото на 

периода е имало 6 несвършени дела, а в края му 8 дела. Висящността на 

състава е  увеличена с 2 дела. В тримесечен срок са приключени 29 дела 

или 74 на сто.   

            От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 

Георгиева бе установено следното: 

1. Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Георгиева извършва проверка по редовността и 

допустимостта на оспорванията в деня на разпределението им, или най- 

късно в  следващите два дни. Нередовните жалби се оставят без движение, 
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като съобщения се изпращат на страните в същия ден. При установена 

недопустимост на жалбите, съдът действа при стриктно спазване 

разпоредбата на чл.159 от АПК. След отстраняване на констатираните 

нередовности по жалбите, последните се разглеждат от съдебния състав 

незабавно. Незабавно след констатиране на редовността и допустимостта 

на жалбите, съдът се произнася с определение за насрочване на делото при 

спазване на двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от АПК, в което 

конституира страните по делото, съобразно разпоредбата на чл.154 от АПК 

и указва доказателствената тежест на страните, както и обстоятелства от 

значение за делото, които се нуждаят от доказване, съобразно 

разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК. Така е по адм.д. №№ 166/12г; 

176/12г; 269/11г; 100/12г; 167/12г; 105/12г; 58/13г; 182/12г; 154/12г; 

64/12г; 88/12г; 86/12г;265/11г; 91/13г; 12813г. и др. 

           Заседанията по делата се насрочват през месец, което показва, че 

съдът се стреми към бързото им приключване. Делата се разглеждат най-

много в  две съдебни заседания, а често приключват и в едно съдебно 

заседание. По-голяма част от делата се приключват в тримесечен  срок 

след образуването. 

През проверявания период, съдия Георгиева е постановила 4 

определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела. 

Причината за възстановяване на производството по делата е късно 

направена преценка на съда за необходимостта от събиране на 

допълнителни доказателства, поради което е субективна и е било 

възможно да бъде избегната. 

През проверявания период съдия Георгиева не е  постановила  

съдебни решения извън едномесечния срок.  

Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани  31 съдебни акта, постановени от съдия 

Георгиева. Изцяло потвърдени от касационната инстанция са 22 акта, или 

71 на сто, което е атестат за  много добро качество на работа на съдия 

Георгиева. 

 

                                                ТРЕТИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ВЕЛИЧКА МАРИНОВА 

 

 

През голяма част от проверявания период титуляр на трети съдебен 

състав на Административен съд – Силистра е съдия Величка 

Маринова.През м.ноември 2013г. същата е освободена от длъжност на 

основание чл.165, ал.1,т.1 от ЗСВ, поради което проверката не обхваща 

дейността и. 
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                                         ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ 

 

          Съдия Светослав Славов е с 15 години съдийски стаж. Съгласно 

Заповед № 1605/08.10.2012г., съдия Славов е командирован във ВАС. 

Предвид това обстоятелство, проверката обхвана дейността му от началото 

на 2012г. до датата на командироването. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2012г. съдия Славов е разгледал в открито заседание 28 

първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 21 

дела и с определение за прекратяване 7 дела, или общо 28 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 100 на сто. В началото на периода е имало 

2 несвършени дела, а в края му няма неприключени дела.  

През 2013г. съдия Светослав Славов не е разглеждал дела в АС 

Силистра поради командироването му във ВАС.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 

Славов бе установено следното: 

1. Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Славов извършва проверка по редовността и допустимостта 

на жалбите в деня на разпределението им, или най-късно на следващия 

ден. Нередовните жалби се оставят без движение, като съобщения се 

изпращат на страните  в деня на произнасянето на съда. Съдът се 

произнася незабавно с определение за насрочване, съобразена с 

двумесечния срок по чл.157, ал.1 от АПК. Определенията съдържат 

разпореждане за конституиране на страните по делото, съобразно 

разпоредбата на чл.154 от АПК, както и  указания за разпределение на  

доказателствената тежест на страните, и за конкретните обстоятелства от 

значение за делото, които се нуждаят от доказване, съобразно 

разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК. Така е по адм.д. №№ 3/2012г; 

43/2012г; 116/12г; 36/12г; 258/11г; 83/12г; 104/12г; 106/12г; 56/12г. и др. 

Заседанията по делата се насрочват на интервали през месец. 

Разглеждат се в едно и рядко в две съдебни заседания.Всички разгледани 

дела от съдия Славов са приключени в тримесечен срок от образуването 

им. 

През проверявания период, съдия Светослав Славов  е постановил 2 

определения за отменен ход по същество. По адм.д. № 258/11г., съдът е 

възобновил производството след като в срока за произнасяне с решение е 

установил недопустимост на жалбата, която е следвало да прецени на по-

ранен етап на процеса. По адм.д. №83/12г. съдия Славов е постановил 

определение за отменен ход по същество, тъй като в срока за произнасяне е 
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установил необходимост от допълнителни доказателства, поради което е 

назначил СТЕ. И в двата случая производството е забавено по субективни 

причини. 

          По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 

да посочим, че през проверявания период, съдебния състав не е постановил 

решения, извън едномесечния срок. 

Относно качеството на съдебните актове, бе установено, че през 

проверявания период са обжалвани 25 съдебни акта, постановени от съдия 

Светослав Славов. Потвърдените актове от касационната инстанция са 16. 

Делът на потвърдените актове от всички обжалвани е 64 на сто, което 

показва високо качество на работата на съдия Славов, но сравнително по-

ниско от това на предишните два състава. 

 

ПЕТИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ВАЛЕРИ РАДАНОВ 

 

Съдия Валери Раданов  е с 14 години съдийски стаж.  

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2012г. съдия Раданов е разгледал в открито заседание 

23 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

8 дела и с определение за прекратяване 9 дела, или общо 17 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 74 на сто. В началото на периода е имало 5 

несвършени дела, а в края му 6 дела. 

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен 

съд Силистра, през 2013г. съдия Раданов е разгледал в открито заседание 

40 първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество  са 

26 дела и с определение за прекратяване 6 дела, или общо 32 дела. 

Коефициентът на ефективност изчислен като отношение на приключени 

към разгледани дела възлиза на 80 на сто. В началото на периода е имало 6 

несвършени дела, а в края му висящността на състава е повишена с 2 дела, 

или в края на 2013г. са останали несвършени 8 дела. 

            От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 

Раданов бе установено следното: 

1. Действия на съда при образуване и  разглеждане на делата в 

открито съдебно заседание. 

Съдия Валери Раданов извършва проверка по редовността и 

допустимостта на жалбите в деня на разпределение на делото. 

Нередовните оспорвания се оставят без движение, като в същия ден се 

изпращат  съобщения  на страните. Съдия Раданов действа при стриктно 

спазване разпоредбата на чл.159 от АПК, при констатиране на 

недопустимост на жалбите. По редовните и допустими жалби, както и по 
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тези с отстранени нередовности, съдът незабавно се произнася с 

определение за насрочване на делото в съответствие с  двумесечния срок 

по чл.157, ал.1 от АПК. Със същото определение се конституират страните 

съобразно разпоредбата на чл. 154 от АПК и се указва доказателствената 

тежест на страните. Така е по адм.д. №№ 1/12г; 22/12г; 161/12г; 87/12г; 

27/12г; 9/12г; и др. 

Заседанията по делата се насрочват на интервали през месец, което 

показва, че съдът се стреми към бързото им приключване. По време на 

проверката бе установено, че делата с докладчик съдия Раданов, се 

разглеждат най-много в 2 съдебни заседания.  

През проверявания период съдия Раданов е постановил определение 

за отменен ход по същество по 3 дела. И в трите случая, производството е 

възстановено поради възникнала в хода на решаване на делото 

необходимост от допълнителни доказателства. Следвало е съдът по 

внимателно да проучи книжата с цел недопускане постановяване на такова 

определение, което осуетява движението на делата. 

По отношение срочността на решаване на делата  бе установено, че 

през проверявания период съдия Раданов не е постановил решения извън 

едномесечния срок. 
 

            През 2012г. и 2013г. са обжалвани 42 съдебни акта, постановени от 

съдия Раданов. Потвърдените актове от касационната инстанция са 40 

броя. Делът на потвърдените актове от всички обжалвани е 95 на сто, което 

е атестат за много добро качество на работата на съдия Раданов. 

 

 

IІІ. ДЕЛА ПО ЧЛ. 75 ОТ ДОПК 

 

През 2012г. и 2013г., в АС – Силистра са постъпили 105 дела по 

чл.75 от ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички 

дела са образувани в деня на постъпването им или най-късно на следващия 

ден. Исканията разкриване на данъчна информация се разглеждат  в 24 

часовия срок по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат изричен 

срок, с фиксирани  начало и край, в съответствие с разпоредбите на ДОПК. 

Така е по ч.адм.д. №№ 66/12г; 141/12г; 18/13г; 34/13г; 83/13г; 95/13г; 

117/12г; 133/12г; 25/13г;62/13г; 95/12г; 97/12г; 169/12г; 28/13г; 

47/13г;48/13г; 70/13г; 12/12г; 24/12г; 112/12г; 80/12г; 85/12г; 120/12г; 

191/12г.  и други. След изтичане на срока делата се прекратяват. 
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  ІV. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ     

         ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 
 

Относно другите частни административни дела, образувани по 

разпоредби на ЗУТ, ЗАДС, АПК и др. бе констатирано, че съдът се 

произнася със съответния акт, своевременно при спазване разпоредбите на 

специалните закони. По време на проверката не бяха констатирани 

отклонения от законово определените срокове за произнасяне.  

 

V. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

През проверявания период в АС – Силистра са разгледани 675 

касационни административни дела. Към момента на проверката са 

приключени  596 дела или 88 на сто. Докладчиците по делата проверяват 

редовността на касационните жалби  и постановяват разпореждане за 

насрочване в открито заседание в деня на образуването на делата или най-

късно на следващия ден. Така е по к.адм.д. 42/13г; 12/13г; 167/12г; 97/12г; 

57/12г; 138/12г; 184/12г; 131/12г; 129/13г; 38/13г; 144/12г; 98/12г; 40/13г; 

14/13г; 188/12г;130/12г. и др.  
Делата се разглеждат бързо, обикновено в едно, най-много в две 

съдебни заседания. Заседанията се насрочват ритмично,  през месец.  

 

V. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА 

ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2008г. 

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в АС – 

Силистра са спрени 12 административни дела. Всички дела са образувани 

през 2013г. Делата са спрени  по реда на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК във вр. с 

чл.144 от АПК, поради наличието на висящ процес пред друг съд или друг 

състав на АС. Спрените дела се проверяват ежемесечно  от определените 

със заповед на административния ръководител, съдебни служители, за 

което по делата са налични съответни бележки. Така е по адм.д. №№ 

131/13г; 45/13г; 115/13г; 113/13г; кахд №№244/13г; 272/13г; 242/13г; 

227/13г; 168/13г.241/13г. и др.  

Няма неприключили административни дела, образувани преди 2013г. 

Към момента на проверката са висящи 41 административни и касационни 

административни дела, образувани след средата на 2013г. 

VI. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ 

Касационните жалби против решения на АС Силистра се 

администрират от съдиите докладчици незабавно след постъпването им в 

съда. Съдът се произнася с разпореждане за връчване на препис от 
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касационната жалба на противната страна, обикновено в деня на 

постъпването и. Когато касационната жалба се оставя без движение, на 

подателя се изпраща съобщение с точни указания, както за констатираните 

пропуски, така и за последиците от неизпълнението им. Следи се за 

изтичане на срока за отговор, след който незабавно съдът разпорежда 

изпращане на делото по компетентност на Върховния административен 

съд. Така е по адм.д. №№ 258/11г; 104/12г; 106/12г; 71/12г;  56/12г; 

57/12г; 72/12г; 184/12г; 109/12г. и др. 

 

                       VІІ. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗОДОВ 

През проверявания период, АС Силистра е образувано само едно 

дело по ЗОДОВ, а именно адм.д. № 214/12г., образувано на 27.12.2013г. 

Поради неизпълнение на дадените от съда указания, исковата молба е 

оставена без разглеждане и производството е прекратено на основание 

чл.129, ал.3 от ГПК и чл.158, ал.3 от АПК с определение от 23.01.2013г. 

           И З В О Д И 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Административно-деловодна дейност. 

Административно деловодната дейност на Административен съд-

Силистра  е добре организирана в съответствие с професионалния опит на 

административния ръководител на съда, съдия Маргарита Славова. 

Указанията на председателите на състави се изпълняват стриктно и срочно. 

Съобщенията и призовките се изпращат на страните в деня на 

разпореждането на съда, което допринася за бързото движение на делата и 

предотвратява отлагането им поради несвоевременно призоваване. 

Деловодните книги и регистри се водят редовно и акуратно и осигуряват 

откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно 

разпоредбата на чл.73 ал.1 от ПАС. В електронната деловодна система са 

отразени всички съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз 

достъп до информация по делата на гражданите. Стриктно се прилага 

принципа по чл.9 от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно 

разпределение на делата. 

В съда са създадени условия за прилагане на разпоредбите на 

Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”.  

 Спрените дела се администрират редовно.Не са установени загубени 

дела. 
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  Слабост в работата е отлагането на цели съдебни заседания поради 

субективни причини. Необходимо е да създаде организация за заместване 

на отсъстващ председател на едноличен състав с цел преодоляване на 

посочения пропуск. 

           2. Натовареност на съдиите в отделенията. 

За проверявания период натовареността на съдиите в АС Силистра е 

равномерна, като броя на делата е съобразен с тяхната фактическа и правна 

сложност.  

3. Принцип на случайно разпределение на делата. 

При разпределението на административните дела, съобразно 

посоченото в констативната част на акта, не са установени пропуски, които 

да създават съмнение за неговото пълно и точно прилагане. Това, както и 

равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените 

вътрешни правила, показва, че принципът по чл.9 от ЗСВ се прилага 

последователно. 

 

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

           1. Образуване на делата 

Делата се образуват обикновено в деня, на постъпването на книжата 

в съда или най-късно на следващия ден. Председателите на съставите се 

произнасят по редовността на жалбите и исковите молби, в същия ден или 

най-късно на следващия. Оспорванията, по които са отстранени 

нередовностите, се разглеждат незабавно след постъпването им. 

2. Движение на първоинстанционните административни дела. 

Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по 

чл.157, ал.1 от АПК. Определенията за насрочване, конституиране на 

страни и указване на доказателствената тежест са детайлни, което 

значително допринася за безпрепятственото движение на делата. Делата 

обикновено се разглеждат в две, а често и в едно съдебно заседание.  

Насрочват се в кратки срокове – до един месец. Не се  отлагат по причини, 

свързани с  намирането и назначаването на вещи лица и с изготвянето на 

заключения от тяхна страна. 

Броят на делата с отменен ход по същество през проверявания 

период не е голям и е посочен конкретно за всеки състав. Основна 

субективна причина за отмяна хода по същество е необходимостта от 

събиране на нови доказателства, което е следствие на недостатъчно 

задълбоченото проучване  на делата преди съдебно заседание. Необходимо 
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е да се предприемат действия за преодоляване на този пропуск в работата 

на съдебните състави. 

Постъпилите по делата касационни жалби се администрират 

своевременно. Незабавно съставите разпореждат връчване на книжа на 

противната страна. Следи се за изтичане на срока за отговор, съдът веднага 

разпорежда изпращане на делото по компетентност на Върховния 

административен съд. 

           3. Бързи производства. 

Бързите производства са администрирани своевременно, в сроковете 

по чл.75, ал.2 ДОПК и другите специални закони са спазени. Съдът се 

произнася в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК, с фиксирани начало и край  за 

разкриване на данъчната информация. След изтичане на  този срок, делата 

се прекратяват.  

           4. Частни производства 

           Частните производства се администрират своевременно. Съдебните 

състави без изключение се произнасят в законово определените срокове. 

           5. Касационни производства. 

По касационните производства, съдебните състави разпореждат 

насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 

страните, в деня на разпределянето им, или на-късно на следващия ден. 

Делата се насрочват за след месец и се разглеждат бързо, обикновено в 

едно, най-много в две съдебни заседания. 

          6. Приключване на делата. 

Всички проверени състав постановяват съдебните си решения в 

едномесечния срок предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК.  

8. Спрени дела. 

Спрените дела в Административен съд- Габрово са администрирани 

редовно. Правят са ежемесечни справки за състоянието на 

преюдициалните производства. 

 

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си по 

чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

I. Административният ръководител на Административен съд-

Силистра, съдия Маргарита Славова, на основание чл.93, ал.1, т.8 от 

ЗСВ да свика общо събрание на съдиите, на което: 

1. Проверените  съдии да бъдат запознати с  настоящия акт; 

2.Да се обсъди възможностите за заместване на отсъстващите 

докладчици по насрочените  дела в едноличните състави;  

 3. Да се обсъди необходимостта от задълбочено проучване на 

делата преди съдебно заседание с оглед недопускане, или 

ограничаване на случаите на постановяване на определение за 

отменен ход по същество поради несвоевременно събрани 

доказателства. 

В двумесечен срок от получаване на настоящия акт, 

Административният ръководител на Административен съд – 

Силистра, съдия Маргарита Славова, да предприеме мерки за 

изпълнение на дадените препоръки, за които да уведоми Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ акта да се изпрати на 

административния ръководител на Административен съд – Силистра, 

съдия Маргарита Славова. 

На основание чл.54, ал.1, т.5 от ЗСВ препис от акта на 

електронен носител да се изпрати на административния ръководител 

на ВАС и на Висшия съдебен съвет. 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

СВЕТЛАНА БОШНАКОВА 


