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                     Плановата проверката в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛЕВЕН,  

по административните дела е извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-

30/11.04.2013г., на главния инспектор на ИВСС, издадена на основание чл. 58, 

ал. 1 ЗСВ и съобразно плана за провеждане комплексна планова проверка от 

ИВСС през 2013 г. на административните съдилища. 

                    Проверката е извършена в периода от 23.04.2013 г. до 26.04.2013г. 

от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА и експертите АДРИАНА ТОДОРОВА  и  

КАТЯ ХРИСТОВА. 

                    Обхватът на проверката включва дейността на АС- Плевен по 

образуването, движението и приключването на административните дела за 

2011 г. и 2012 г. 

                    На проверяващите бяха предоставени справки от електронната 

деловодна система, годишния доклад на съда за 2011 г. и 2012 г. със 

статистическите таблици и отчети и произволно посочени административни 

дела. 

 

       І. АДМИНИСТРАТИВЕН  И  ИНСТИТУЦИОНАЛЕН  КАПАЦИТЕТ 

  

           От създаването на съда през 2007 г. и към настоящия момент –

м.април 2013г, административен ръководител – председател на АС - Плевен е 

съдия Димитър Любомиров Първанов, който е втори мандат председател 

съгласно Решение на ВСС по т. 5 от протокол № 6/09.02.2012 г. от 08.10.2012 г. 

е командирован във Върховен административен съд, съответно със Заповед № 

1598/05.10.2012 г. на Председателя на ВАС. 

  Със Заповед № 49/05.10.2012 г. на председателя на 

Административен съд Плевен за изпълняващ функциите на председател на 

Административен съд – Плевен е определена съдия Полина Христова 

Богданова – Кучева – зам. председател на съда, считано от 08.10.2012 г., а в 

нейно отсъствие същите да бъдат изпълнявани от съдия Юлия Данева – зам. 

председател на Адм.съд – Плевен. 

                  През 2011 г. и през 2012 г. по утвърденото длъжностно щатно 

разписание в Административен съд - Плевен са работили общо 8 съдии. През 

по-голяма част от 2011 г. и през цялата 2012 г. съдът е работил в намален 

състав – 1 съдия е излязъл в отпуск по бременност, раждане и отглеждане на 

малко дете. 

   Административните дела са се разглеждали от всички съдии, без 

диференцирано обособяване по материя. 

През отчетния период са действали два обособени касационни 

състава, председателствани от Председателя и от Заместник - председателя на 

съда, които са разглеждали постъпилите касационни дела. 

   Със Заповед № 10/12.03.2007 г. – относно определяне на съдиите 

по състави, включително и определяне на касационните състави /изменена със 

Заповеди  № 43/18.12.2007 г. и  Заповед № 46/28.12.2007 г. /, Заповед № 17/ 
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7.05.2007 г., относно определяне на трети касационен състав и Заповед № 

19/09.05.2007 г. – относно определяне на резервен член на първоинстанционен 

тричленен състав, всичките на председателя на АС – Плевен през 2011 г. и през 

2012 г. са структурирани следните първоинстанционни и касационни 

състави, действащи и към настоящия момент,  както следва, съответно за 2011 

г. и за 2012 г.:  

1.1. Първоинстанционни съдебни състави през 2011 г.: 

 - І състав-съдия Калина Пецова; ІІ състав-съдия Юлия Данева; ІІІ състав-

съдия Елка Братоева; ІV състав-съдия Димитър Първанов; V състав-съдия 

Снежина Иванова; VІ състав- съдия Катя Арабаджиева; VІІ състав-съдия 

Цветелина Кънева; VІІІ състав-съдия Полина Богданова – Кучева. 

 1.2. Първоинстанционни съдебни състави през 2012 г.: 

 - І състав- съдия Калина Пецова; ІІ състав-съдия Юлия Данева; ІІІ 

състав-съдия Елка Братоева; ІV състав-съдия Димитър Първанов; V състав-

съдия Снежина Иванова; VІ състав-съдия Катя Арабаджиева; VІІ състав-съдия 

Цветелина Кънева; VІІІ състав-съдия Полина Богданова – Кучева. 

 2.1.Касационни състави през 2011 г.: 

     І – ви касационен състав: 

 Председател: съдия Димитър Първанов; 

 Членове: съдия Цветелина Кънева; 

съдия Катя Арабаджиева; 

съдия Калина Пецова. 

  ІІ – ри касационен състав: 

 Председател: съдия Юлия Данева; 

 Членове: съдия Елка Братоева; 

съдия Полина Богданова – Кучева;  

              съдия Снежина Иванова. 

2.2. Касационни състави през 2012 г.: 

 І – ви касационен състав: 

 Председател: съдия Димитър Първанов (от 08.10.2012 г. Председател 

на І – ви касационен състав е съдия Цветелина Кънева)  

 Членове: съдия Цветелина Кънева; 

съдия Катя Арабаджиева; 

              съдия Калина Пецова. 

  ІІ – ри касационен състав: 

 Председател: съдия Юлия Данева (от 08.10.2012 г. Председател на І – 

ви касационен състав е съдия Полина Богданова – Кучева) 

 Членове: съдия Елка Братоева; 

съдия Полина Богданова – Кучева и съдия Снежина Иванова. 

  Със Заповеди, съответно с № 9/12.03.2007 г. и № 4/28.01.2010 г., 

съответно е утвърден график на заседанията по състави – едночленни и 

тричленни и са определени съдебните състави, заседаващи в зала 1 и в зала 2 

на съда. 
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 Ежегодно, преди началото на съдебната ваканция председателят на 

съда е издавал нарочна заповед, с която е определял график на дежурствата 

през съдебната ваканция и администрирането на делата - Заповеди с рег. № 

32/28.06.2011 г. и с рег. № 36/26.06.2012 г.  

  Върнатите административни дела по реда на инстанционния 

контрол са докладвани на председателя и докладчика, постановил акта и са 

обсъждани между съдиите, с цел уеднаквяване на съдебната практика. 

 

         ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ –             

2011 г. и 2012 г.       
 
              А. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЛАТА,СЪГЛАСНО ЧЛ.9 ЗСВ  

             

               Със започване на дейността на Административен съд – Плевен е 

въведен принципа на случайно разпределение на делата – издадена е Заповед 

№ 1/16.02.2007 г. на председателя на съда за утвърждаване на Вътрешни 

правила за случайно разпределение на делата по състави по електронен път, 

посредством софтуерен продукт “Law Choice” – 3.2, предоставен от Висш 

съдебен съвет. Вътрешните правила са изменени и допълнени със Заповед № 

36/02.07.2010 г. на председателя на съда, като със Заповед № 5/28.06.2012 г. са 

приети и въведени актуализирани Вътрешни правила за случайно 

разпределение на постъпващите дела в Административен съд – Плевен (като са 

отменени действащите до този момент посочени две заповеди). 

Разпределението на делата на случаен принцип се осъществява от 

Председателя на съда, а в негово отсъствие от определения с нарочна заповед 

за всеки случай на отсъствие заместник. Данните се архивират ежедневно, като 

веднъж годишно се архивират и на преносим носител, който се съхранява в 

каса. Разпределението се извършва между всички съдии по отношение както на 

административните, така и на касационните дела, като в съда не са обособени 

специализирани състави. При разпределението на делата към всяко от тях се 

прикрепя и протокола за избор на докладчик с отразени името на съдията, час 

и дата. 

На основание чл.46  ПАРОАВАС и разписаните от административния 
ръководител правила за определяне на съдия-докладчик, съдебните 
деловодители осъществяват пълно прилагане на принципа на случайния 
подбор при разпределението на делата, прилагайки протокола за избор в 
кориците на делото. Всички видове дела се разпределят на принципа на 
случайния подбор, съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и 2 ЗСВ и Вътрешните 
правила, актуализирани и одобрени със нова Заповед № 5/28.06.2012г на 
председателя на съда. 
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           Книжата, по които се образуват дела, постъпват в служба 

„Регистратура", при спазване на разпоредбите относно приемането и 

регистрирането им, регламентирани в чл. 36 – чл.46 от ПАРОАВАС.    

           Съгласно одобрените вътрешни правила, при постъпване на жалба в 

съда, същата се въвежда във входящ дневник на електронен носител по 

деловодната програма САС „Съдебно деловодство" в Административен съд – 

Плевен.  

            Върху жалбата се отбелязват входящия номер, дата и час на постъпване, 

след което от програмата автоматично се генерира пореден номер. Тази 

дейност се извършва от съдебен деловодител изпълняващ функцията завеждащ 

регистратура, при стриктно спазване разпоредбите на ПАРОАВАС, 

вътрешните правила на Административен съд - Плевен и изискванията за 

работа с деловодната система.  

          Книжата, по които се образуват дела, се докладват най-късно на 

следващия ден от постьпването им на Председателя на съда, а в негово 

отсъствие на Заместник-председателя или на определен от административния 

ръководител съдия, който ги образува в дела, ако са налице процесуалните 

изисквания за това, като определя вида на делото, статистическия код и 

съдията - докладчик.  По изключение административният ръководител на съда 

може да възложи на съдебен служител извършването на техническата дейност 

по определяне на съдията -докладчик. 

           Бързите производства се докладват веднага щом се образуват, 

независимо от часа на постъпването им.  Съдията - докладчик по делата се 

определя съобразно поредносгга на ностъпването на оспорванията, исковите 

молби или жалбите, чрез електронно разпределяне на принципа на случайния 

подбор, с използване на софтуерния продукт "Lоw Choice", предоставен от 

Висш съдебен съвет. 

            Индивидуалният процент на натовареност на всеки съдия - докладчик се 

определя от Председателя на Административен съд - Плевен. 

           Изключване на съдия от случайния подбор при разпределение на делата 

изрично е посочено: 

     -при наличие на основания по чл.22 от ГПК (отвод). 

    -при продължително отсъствие поради заболяване, майчинство или 

командироване в друг съд. 

      -при отменено решение на съдията - докладчик и върнато делото за ново 

разглеждане от друг състав на съда. 

          Всяка последваща промяна на определен съдия - докладчик по конкретно 

дело задължително се мотивира. 

          След определяне на съдията - докладчик, от програмата се разпечатва 

протокол на хартиен носител, който се подписва от извършилия 

разпределението и се прилага към съответното дело. 

           Разпределените дела по съдии - докладчици се обработват от служба 

„Деловодство" по отделните състави и се докладват най-късно на следващия 
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ден от деловодителя на съответния съдебен състав на определения по реда на 

чл.4 и чл.5 съдия -докладчик. 

            За дежурствата на съдиите през съдебната ваканция се утвърждава 

график със заповед на Председателя на съда, като се разглеждат делата, 

налагащи реализирането на бързо съдебио производство, както следва: 

             -искания по чл.75 от ДОПК. 

             -жалби срещу допуснато предварително изпълнение на 

административни актове по чл.60 от АПК. 

                -искания за спиране на предварителното изпълнение на 

административни 

актове по чл.166 от АПК. 

              - искания за допускане на предварително изпълнение от съда по чл.167 

от АПК. 

           - делата по глава XV от АПК. 

           - искания за обезпечаване на искове, предявени пред Административен 

съд -Плевен. 

           - други видове дела, за които конкретен нормативен акт предвижда по-

кратки срокове за произнасяне. 

           - други дела, за които съдията - докладчик прецени, че следва да се 

разгледат в по-кратки срокове. 

Изрично е посочено във вътрешните правила, че всеки работен ден се 

извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за 

разпределението на делата, която се съхранява на определен за целта 

компютър, отделен от сървъра на съда.  Информацията от архивирането се 

съхранява за срок не по-малък от архивирането на делата. 
 
 Б. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
      
 

                      Във Административен съд-Плевен е внедрена  деловодна система  

САС „Съдебно деловодство” с подписване на договор от 12.06.2007 г. между 

Административен съд – Плевен и „Информационно обслужване” АД. 

Системата в последствие е обновявана с предоставените нови версии.  

При  връщане на обжалваните дела от ВАС, резултатът от 

инстанционната проверка  се въвежда  в системата. На всяко дело се отразява и 

датата на влизане на съдебния акт в сила.   

В Административен съд – Плевен се водят всички книги и 

регистри, съгласно изискванията на чл.50 т.1-т.11 от ПАРОАВАС на 

електронен и хартиен носител, като книгите на хартиен носител са 

прономеровани и прошнуровани, но на бланки-образци от минали години, т.е  

на  стари образци, т.е. изискването на  чл.50 ал.1 предлож. последно от 

ПАРОАВАС не се спазва стриктно. 
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 В АС-Плевен не се прави компютърна разпечатка на хартиен 

носител от всички деловодни книги, които се водят  на електронен  

носител, по съображения за икономии. 

На всеки шест месеца съгласно чл.107 от ПАРОАВАС се извършва 

инвентаризация за наличността на делата в деловодството и в архива и се 

докладва на Председателя на съда, чрез представяне на протокол от 

проверката. 

Постъпващите в съда книжа се приемат от определения 

деловодител и след поставяне дата, час и подпис се вписват във входящия 

дневник. По всяка постъпила жалба и молба със генериран входящ номер се 

образува първо в дело, което се докладва на председателя, за определяне на 

докладчика и вече определения съдия извършва проверката по редовността и 

допустимостта, съобразно изискванията на чл. 158 и чл. 159 АПК.   

                  Има изрична заповед на председателя на основание чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 14/18.11.2009 г., на Министерство на правосъдието - за реда и 

начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална 

база данни „Население” на системният администратор  да извършва справки  

от НБ данни „Население”.               

                     Деловодните книги на хартиен носител са водени за една 

календарна година, но по стари образци:  

            - входящия  и изходящия дневник за 2011 г. и 2012г. са водени 

само в електронен вид, с разпечатка от САС  на хартиен носител, по години с 

подреждане в томове, като входящия дневник  е с отразяване дата и час на 

постъпване. Въвеждат се всички постъпващи и всички изходящи документи и 

дела, съгласно изискванията на чл. 38 и  чл. 39 ПАРОАВАС;   

                    - постъпилите книжа, по които не се образуват дела и изходящите 

документи през 2011г. и 2012г., са подредени в отделни папки/канцеларски 

дела/, съгласно чл. 11, т. 6  ПАРОАВАС, от административния секретар; 

                    - азбучните указатели за всяка календарна година са по два:единият 

с имената на жалбоподателите за първоинстанционните и частните 

административни дела и вторият - с имената на касаторите по касационните 

дела и с отразяване имената на ответниците по жалбата и са на хартиен 

носител. 

                    - описните книги за административните дела за всяка календарна 

година са по две: едната за първоинстанционните и частните административни  

дела и втората - за касационните административни дела и те също са на 

хартиен носител по старите образци, а не са  компютърна разпечатка от 

деловодната система. 

                - книгата за откритите съдебни заседания /срочна книга/ се води за І-

ва инстанция и за ІІ–ра инстанция  е обща, с отразяване заседанията на 

първоинстанционните и касационните състави.  

            - води се книга за закрити /разпоредителни/ заседания, като се 

констатира, че в същата не се отразяват всички актове, постановявани в 
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закрити заседания. От разговора със завеждащия съдебно деловодство се 

установи, че в същата се вписват само Определенията, постановени в закрити 

заседания, но не се вписват разпорежданията. Същите обаче се вписват в 

електронната деловодна система, от която и  получават съответен номер.;  

                    - книгата по чл. 251, ал. 3 АПК за 2010 г. отразява постъпили 3 

искания по чл. 250 АПК с входящ номер, дата, час, подател. При проверката на 

делата се установи, че тази книга  

                    - разносната книга за 2011 г. и 2012г. отразява движението на 

делата между  РС-Плевен и  АС-Плевен и подпис;  

                    - книгата за получените и върнатите призовки за проверявания 

период е с отразяване датата на: получаване, връчване и връщане на 

призовките и лицето комуто е връчена;. 

                    - архивната книга за административните дела се води от 2007 год. 

насам. По  всички архивираните дела има стикер с отбелязване на брой 

страници и подпис на деловодителя, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 3 

ПАРОАВАС, а след приемането на делото от архиваря и негов подпис. 

 
 В. ОБРАЗУВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  
 
                    Ежедневно в края на всеки работен ден, съдебните книжа по реда 

на постъпването им се докладват на изпълняващата функциите председател – 

съдия Полина Богданова Кучева, която разпределя делата на принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

номера на делото, съответен на входящия номер. Председателят на съда е 

следял за редовността на книжата и в случай на без движение или 

недопустимост, указанията са изпълнявани по входящия номер на преписката.  

               Впоследствие, след 2009 г.,съобразено с ПАРОАВАС, всяка 

постъпила жалба и молба се образува в дело, докладва се на председателя, 

който ръчно въвежда номера на образуваното дело за електронното определяне 

на докладчика.                          

              Безупречно е организирана административната и деловодна 

работа  от страна на съдебния администратор. Непрекъснати са 

усилията на съда към усъвършенстване на вече създадените правила и 

процедури, касаещи цялостната дейност в осигуряването на прозрачност 

в управлението и разходването на обществените средства, повишаване на 

общественото доверие в съда, оформяне на облика му на обективен и 

компетентен съд, защитаващ правата и интересите на гражданите и 

организациите. Постигнатите резултати в тази насока безспорно 

говорят за добрата работата на съдиите и служителите.  
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 Г. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
    

През 2011 г. в Административен съд - Плевен са образувани общо 1172 

дела, от които 651 броя първоинстанционни дела и 521 броя касационни дела. 

Към посоченият общ брой образувани дела през 2011 г. се прибавят висящите 

към началото на отчетния период дела – 159 броя, с което общият брой дела 

за разглеждане през 2011 г. е бил 1331 броя: от тях 746 броя 

първоинстанционни дела и 585 броя касационни дела. От така уточнената 

бройка към 31.12.2011 г. са останали висящи 149 броя дела. От общия брой 

свършени дела (1182 броя), в срок до 1 месец са постановени 1181 броя 

съдебни актове, в срок от 1 – 3 месеца е постановен 1 брой съдебен акт, като 

няма съдебни актове постановени в срок над 3 месеца от датата на обявяване 

на делото за решаване. 993 дела от общо свършени 1182 дела през 2011 г. (84 

%), са разгледани и свършени в срок от 3 (три) месеца от датата на насрочване 

на първото по делото открито съдебно заседание. 

През 2012 г. в Административен съд гр. Плевен са постъпили и 

образувани общо 1055 дела, от които 534 броя първоинстанционни дела и 521 

броя касационни дела. Данните показват, че е имало почти еднакъв брой 

образувани първоинстанционни и касационни дела през годината. Към 

посочения общ брой образувани дела през 2012 г. се прибавят и висящите към 

началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те възлизат на 149 

броя, с което общият брой дела за разглеждане през 2012 г. е бил 1204 броя: 

от тях 606 броя първоинстанционни дела и 598 броя касационни дела. Делото 

се счита за свършено с предаване и вписване на изготвения съдебен акт в 

деловодната система на съда. 

  Съгласно чл.172, ал.1 от АПК – съдът постановява решение в 

едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на 

делото. От общия брой свършени дела (1082 броя), в срок до 1 месец са 

постановени 1078 броя съдебни актове в АС-Плевен -това представлява        

99.6 % от свършените дела.  

В срок от 1 – 3 месеца са постановени 4 броя съдебни актове. Забавянето 

е в рамките от 5 до 13 дни и се е наложило по обективни причини. И в тези 

случаи принципът за разумен срок за постановяване на крайния съдебен акт е 

спазен. Няма съдебни актове, постановени в срок над 3 месеца от датата на 

обявяване на делото за решаване. Данните по показател – свършени дела от 

датата на насрочване на първото съдебно заседание са както следва 87.4% от 

всички свършени дела са приключили в срок до 3 месеца. Цифровите данни са, 

че 946 дела от общо свършени 1082 дела през 2012 г. са разгледани и свършени 

в срок до 3 (три) месеца от датата на насрочване на първото по делото открито 

съдебно заседание. През 2011 г. 84 % от делата са разгледани и свършени в 
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срок до 3 (три) месеца от датата на насрочване на първото по делото открито 

съдебно заседание. 

Разпределението на делата по състави за 2011 г. е както следва:  

Съдия Димитър Първанов е разгледал 82 броя дела през 2011 г., от които 

общо свършени са 69 броя, от тях 55 броя с решения по същество и 14 броя са 

прекратени.  

Съдия Елка Братоева е разгледала 195 броя дела през 2011 г., от които 

общо свършени са 169 броя, от тях 125 броя с решения по същество и 44 броя 

са прекратени.  

Съдия Калина Пецова е разгледала 205 броя дела през 2011 г., от които 

общо свършени са 177 броя, от тях 143 броя с решения по същество и 34 броя 

са прекратени. 

Съдия Катя Арабаджиева е разгледала 202 броя дела през 2011 г., от 

които общо свършени са 178 броя, от тях 143 броя с решения по същество и 35 

броя са прекратени. 

Съдия Полина Богаданова-Кучева е разгледала 191 броя дела през 2011 

г., от които общо свършени са 175 броя, от тях 142 броя с решения по 

същество и 33 броя са прекратени. 

Съдия Снежина Иванова е разгледала 63 броя дела през 2011 г., от които 

общо свършени са 63 броя, от тях 52 броя с решения по същество и 11 броя са 

прекратени. Справката е за четири месеца (от м.май 2011 г. до края на 2011 г. е 

в отпуск за бременност, раждане и майчинство). 

Съдия Цветелина Кънева е разгледала 196 броя дела през 2011 г., от 

които общо свършени са 175 броя, от тях 132 броя с решения по същество и 43 

броя са прекратени. 

Съдия Юлия Данева е разгледала 197 броя дела през 2011 г., от които 

общо свършени са 176 броя, от тях 123 броя с решения по същество и 53 броя 

са прекратени. 

  Разпределението на делата по състави за 2012 г. е както следва:  

Съдия Димитър Първанов е разгледал 62 броя дела през 2012 г., от които 

общо свършени са 62 броя, от тях 50 броя с решения по същество и 12 броя са 

прекратени. Справка е за девет месеца. 

Съдия Елка Братоева е разгледала 68 броя дела през 2012 г., от които 

общо свършени са 68 броя, от тях 58 броя с решения по същество и 10 броя са 

прекратени. Справката е за четири месеца. 

Съдия Калина Пецова е разгледала 205 броя дела през 2012 г., от които 

общо свършени са 180 броя, от тях 149 броя с решения по същество и 31 броя 

са прекратени. 

Съдия Катя Арабаджиева е разгледала 204 броя дела през 2012 г., от 

които общо свършени са 179 броя, от тях 144 броя с решения по същество и 35 

броя са прекратени. 
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Съдия Полина Богаданова-Кучева е разгледала 200 броя дела през 2012 

г., от които общо свършени са 181 броя, от тях 153 броя с решения по 

същество и 28 броя са прекратени. 

Съдия Снежина Иванова е разгледала 75 броя дела през 2012 г., от които 

общо свършени са 62 броя, от тях 45 броя с решения по същество и 17 броя са 

прекратени. Справката е за шест месеца. 

Съдия Цветелина Кънева е разгледала 193 броя дела през 2012 г., от 

които общо свършени са 174 броя, от тях 150 броя с решения по същество и 24 

броя са прекратени. 

Съдия Юлия Данева е разгледала 197 броя дела през 2012 г., от които 

общо свършени са 176 броя, от тях 145 броя с решения по същество и 31 броя 

са прекратени. 

Анализът показва относителна равномерност на броя разгледани дела 

между съдиите. Разликите се дължат на обстоятелства от обективно естество 

/ползване на законоустановен продължителен отпуск, командироване/, на 

обстоятелството, че през съдебната ваканция новопостъпващите 

административни дела се разпределят само между дежурните съдии, както и на 

различния брой несвършени дела за всеки съдия от предходния отчетен 

период. Сложността и тежестта на делата разглеждани от всеки съдия трудно 

може да бъде проследена, тъй като липсва такъв компонент в електронната 

система за разпределение на делата. Разпределението на делата се извършва на 

принципа на случайното разпределение чрез електрона система “LawChoice” – 

3.2., съгласно чл.157, ал.2 от АПК и утвърдените вътрешни правила на съда. 

Протоколът за избор на съдия-докладчик с отразено име на съдията, дата и час 

на разпределението, се прикрепя към всяко дело. Тази практика удостоверява, 

както на съдиите, така и на страните по делото, че последното е било 

разпределено съгласно принципа за случайното разпределение на делата 

залегнал в ЗСВ, АПК и вътрешните правила на съда. 

       
                   

    Д.  НАСРОЧВАНЕ НА  АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  ДЕЛА  
                                  

    При извършената проверка на административните дела се установи, че 

съдиите са проявявали стремеж за стриктно спазване двумесечния срок по чл. 

157, ал. 1 АПК.  Съобразявайки изискванията на чл. 154 АПК, за служебно 

конституиране всички страни по делото и изискванията  по чл. 163, ал. 2 АПК, 

относно 14-дневния срок за писмен отговор по редовните книжа, делата са 

насрочвани в о.с.з. в по-кратки от нормативно установения срок по чл. 157, 

ал. 1 АПК 

В случаите на оставяне без движение жалбата, ИМ, преписа от 

разпореждането с указанията е изпращан заедно със съобщението на страната.    

Похвален е стремежът на съдиите изчерпателно в разпореждането да 

сочат нередовностите по жалбата. Изолирани са случаите на оставяне втори 

път без движение  жалба или ИМ.    
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Най-често делата са отлагани, поради обстоятелството, че по някои 

първоинстанционни дела има много заинтересовани страни и списъците за тях 

са непълни и неточни, налагащо служебно съдът да ги издирва, по други дела 

едва в о.с.з. се представят множество доказателства по опис, налагащи нови  

срокове за ангажиране становище, нови доказателствени искания,  назначаване 

експертизи и др. Други причини за отлагане на делата са: за неизготвяне на 

експертизи, отвод на вещите лица поради служебна ангажираност и др. 

причини, а по делата, образувани по реда на ЗУТ- повторни експертизи и 

нередовно призоваване на страните, с оглед многото заинтересовани страни в 

тези производства.  

Проверяващия екип установи, че при отлагането на делата следващото 

о.с.з. е насрочвано при спазване срока по чл. 139, ал. 1 АПК.                     
  
                          
            ІІI. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА  

 

 

           1. Първоинстанционни административни дела, образувани преди 

01.01.2012 год. и неприключили към 31.12.2012 г. 

 

            В Административен съд-Плевен има само едно първоинстанционно 

дело, което е образувано преди 01.01.2012г и не е приключило. 

            Няма касационни дела които  да са образувани преди 01.01.2012г. и 

които да не са приключени със съдебен акт.   

           При проверката на а.д.114/08г., се установи следното: 

      - а.д.№ 114/2008г е образувано на 07.02.2008г, по иск за присъждане на 

обезщетение по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ с вх.№188/21.01.2008г.;съдия при 

образуване на делото Елка Братоева, впоследствие преразпределено на съдия 

Юлия Данева с протокол за избор на докладчик от 10.05.2012г.; с 

разпореждане от 11.02.2008г исковата молба е оставена без движение с 

подробно дадени указания, както и с указание да се внесе държавна такса по 

иска в размер на 8000 лева; с молба вх.№569/25.02.2008г ищцата С.Г.П. е 

направила уточнения на исковата молба с приложени писмени доказателства; с 

разпореждане от 19.03.2008г повторно исковата молба е оставена без движение 

с указания да се заверят преставените писмени доказателства, както и да 

представи декларация  за материалното си състояние с оглед на направеното 

искане за  освобождаване от държавна такса/ указанията са давани ръкописно 

върху молбата на ищцата, а не в изискуемата се форма /; с молба 

вх.№894/26.03.2008г ищцата е изпълнила указанията на съда от 19.03.2008г; с 

разпореждане от 28.03.2008г  на докладчика-съдия Братоева е указано молбата 

на ищцата  за освобождаване от държавна такса да се докладва на председателя 

на ОС-Плевен по реда на чл.63 ал.1 „б” ат ГПК/отм./; с разпореждане от 

07.04.2008г е отказано  предоставяне правна помощ на ищцата  и делото е 
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насрочено за о.с.з. на  28.05.2008г с призоваване на ищцата, ответника 

Дирекция „СП”- Червен бряг; против  разпореждането с което е отказано 

предоставяне на правна помощ , ищцата е подала жалба с 

вх.№1188/14.04.2008г; не е даден ход на жалбата ; делото е гледано в о.с.з на 

28.05.2008г, като са дадени подробни указания на ищцата за представяне на 

допълнителни доказателства за видана на претендираните помощи и за размера 

на неимуществените вреди, делото е отложено за 02.07.2008г; в о.с.з от 

02.07.2008г отново на ищцата са дадени подробни указания във връзка  

неправомерно отказаните и социални помощи  от ДСП-Червен бряг, делото е 

отложено за 10.09.2008г с указание да се призоват страните; по молба на 

ищцата с вх.№2876/06.08.2008г и с разпореждане на съда от 06.08.2008г  

делото е отсрочено за 01.10.2008г с указание да се призоват страните; с 

разпореждане от 09.09.2008г на основание чл.10 ал.1 от ЗОДОВ , като страна в 

процеса е конституирана Окр. Прокуратура-Плевен; междувременно са 

представяни молби от ищцата които са прилагани към делото; во.с.з от 

01.10.2008г съдът е поискал справка от АССГ по а.д.833/08г и е допусната 

съдебно-медицинска експертиза, делото е отложено за 03.12.2008г за изготвяне 

на експертизата;за периода от м.10.2008г до м.ХІІ.2008г  по делото са се 

предстатавяли молби и са се правили уточнения във връзка с допуснатата 

СМЕ, ищцата еосвободена от държавна такса и от заплащането на разноски, , 

направена е напомка до УМБАЛ-Плевен за определяне на вещо лице и до 

АССГ за исканата справка; с писмо вх.№4132/18.11.2008г е представена 

изготвената  СМЕ, делото е гледано в о.с.з на 03.12.2008г на което е приета 

СМЕ и повторно е направена напомка до АССГ за исканата справка по 

а.д.833/08г, делото е отложено за 04.02.2009г; представени са  исканите 

справки от АССГ с писмо вх.№4371/04.12.2008г и с определение от 

04.02.2009г производството по делото е СПРЯНО до решаване на спора по 

а.д.833/08г по описа на АССГ; на основание на  разпореждане  от 23.03.2009г е 

изпратено писмо с уточнение че а.д.114/08г е спряно до ВКС, изпратена е и 

справка за хода на делото до АССГ; с молба вх.№ 236/15.01.2010г е поискано 

от ищцата възобновяване на делото; с определение №51/25.01.2010г е оставено 

без уважение искането на ищцата за възобновяване на делото; с определение 

№272/26.04.2010г е ВЪЗОБНОВЕНО а.д.114/08г и е насрочено в о.з. за 

02.06.2010г, а на ищцата са дадени подробни указания за представяне на 

доказателства във вр. с хода на а.д.1683/09г на АССГ, както и  НЕЛК по 

белодробни болести, предоставена е правна помощ на ищцата  с искане за 

определяне на адвокат от АК-Плевен; следва размяна на кореспонденция с АК-

Плевен, АССГ с искания за справки по  преюдициални спорове; с молба 

вх.№1843/28.05.2010г се иска отлагане на делото от страна на назначения 

служебен защитник адв. З. Т.; с определение №336 от  от 28.05.2010г за 

служебен защитник е назначен адв.В. С., а с определение №337/ 28.05.2010 е 

отменено определението за назначаване на адвокат Ст. за служебен защитник и 

е назначен адв. З. Т.; на 02.06.2010г не се дава ход на делото , делото се отлага 
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за 14.07.2010г с указание да се призове адв. Т.; с определение от 14.07.2010г 

производството по а.д.114/08г за втори път е СПРЯНО до решаване на 

а.д.2715/010г по описа на АССГ; от м.07.2010г  следва кореспонденция с АССГ 

и ВАС за хода на преюдициалния спор по повод на който е спряно делото; с 

разпореждане№2773/15.07.2011г е дадено указание , делото да се докладва 

след влизане в сила  на решението по а.д.4955/011г по описа на АССГ. 

         

    2. Първоинстанционни административни дела, образувани след 

01.01.2012 год. и неприключили към 31.12.2012 г., чието разглеждане е 

продължило над 3 месеца.  

 От представените справки се констатира, че има 16 бр. дела, образувани 

през 2012 г., производството по които е  спряно през годината и същите не са 

приключили към 31.12.2012 г.  

Констатира се и неголям брой дела /59 бр./, образувани след 01.07.2012 г. 

/предимно през м. ноември и месец декември 2012 г./ и неприключили към 

31.12.2012 г., като по-голямата част от тях са приключили през месец януари 

или м. февруари 2013 г. При проверката на случайно избрани дела, се 

установи: 

  - адм. д. № 117/2012 год., обр. на 03.02.2012 г., иск за заплащане на 

обезщетение по реда на чл. 106, ал.2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/, 

на доклад на съдия Калина Пецова. Делото е образувано на основание на 

разделено производство по предявена жалба против Заповед на кмета на 

Община Плевен, с която е прекратено служебното правоотношение на 

жалбоподателката в Община Плевен и е предявен с нея иск за заплащане на 

обезщетение по реда на  чл. 106, ал.2 ЗДСл. По подадената искова молба за 

заплащане на обезщетение по реда на чл. 106, ал.2 ЗДСл е образувано 

настоящето съдебно производство. С определение от 03.02.2012 г. съдът е 

приел, че предпоставка по допустимостта за разглеждане на иск за присъждане 

на обезщетение по чл. 106, ал.2 ЗДСл е наличие на влязло в сила решение, с 

което заповедта за прекратяване на правоотношението е отменена като 

незаконосъобразна. След извършена служебна справка в деловодната система 

на АС-Плевен е установено, че административното дело, с предмет 

разглеждане законосъобразността на заповедта на кмета на Община Плевен е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.03.12 г., поради което и на основание 

чл. 206, ал.2 АПК и чл. 229, ал.1,т.4 ГПК съдът е спрял производството по 

делото до приключване на преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. 

По делото е приложено решение на Върховен административен съд от 

12.03.2013 г., от което е видно, че преюдициалният спор е решен с влязъл в 

сила съдебен акт. 

 С определение от 14.03.2013 г. съдът е възобновил производството по 

делото и го е насрочил за разглеждане в о.с.з. за 22.04.2013 г., когато е 

направено искане от страните делото да бъде отложено, с оглед водените 

преговори за постигане на спогодба. Съдът е уважил направеното искане като е 
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предоставил възможност на страните да разрешат спора помежду си по 

извънсъдебен път, отложил е делото и го е насрочил за 13.05.13 г.;  

             - адм. д. № 126/2012 год., обр. на 06.02.2012 г., иск за заплащане на 

обезщетение по реда на чл. 106, ал.2 Закона за държавния служител /ЗДСл/ на 

доклад на съдия Катя Арабаджиева. Делото е образувано на основание на 

разделено производство по предявена жалба против Заповед на кмета на 

Община П., с която е прекратено служебното правоотношение на 

жалбоподателката в Община П. и е предявен с нея иск за заплащане на 

обезщетение по реда на  чл. 106, ал.2 ЗДСл. По подадената искова молба за 

заплащане на обезщетение по реда на чл. 106, ал.2 ЗДСл е образувано 

настоящето съдебно производство. С определение от 06.02.2012 г. съдът е 

приел, че предпоставка по допустимост на иск за присъждане на обезщетение 

по чл. 106, ал.2 ЗДСл е наличие на влязло в сила решение, с което заповедта за 

прекратяване на служебното правоотношението е отменена като 

незаконосъобразна. Предвид на което и на основание чл. 204, ал.1 вр. чл. 206, 

ал.2 АПК и чл. 229, т.4 ГПК съдът е спрял производството по делото до 

приключване на преюдициалното дело с влязъл в сила съдебен акт. По делото е 

приложено решение на Върховен административен съд от 15.03.2013 г., от 

което е видно, че преюдициалният спор е решен с влязъл в сила съдебен акт. С 

определение от 19.03.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и е 

указал препис от влязлото в сила решение да се изпрати на страните за 

становище и представяне на доказателства в 7-дневен срок, след което делото 

да се докладва за последващи процесуални действия. С определение от 

29.03.2013 г. съдът е насрочил делото за разглеждане на 25.04.13 г., оставил е 

исковата молба без движение, с дадени указания до ищцата, изпълнени с молба 

от 05.04.2013 г. На 04.04.13 г. по делото е постъпило писмо от Върховен 

административен съд, с което се иска незабавно изпращане на приключилото 

преюдициално дело, поради постъпила молба за допълване на решението в 

частта за разноските. Поради което съдът е отсрочил делото за 30.05.2013 г.; 

       - адм. д. № 856/2012 год., обр. на 17.10.2012 г., по жалба срещу 

заповед за прилагане на принудителна административна мярка за временно 

отнемане на свидетелство за управление на МПС по чл. 171, т.1, б.”б” от 

Закона за движение по пътищата, на доклад на съдия Полина Богданова – 

Кучева. С жалбата е направено искане за спиране на предварителното 

изпълнение на заповедта. С разпореждане от същата дата жалбата е оставена 

без движение, с дадени указания до жалбоподателя, изпълнени с молба от 

25.10.12 г. С определение от 30.10.12 г. съдът е оставил без уважение, като 

неоснователно, искането за спиране на предварителното изпълнение на 

заповедта за прилагане на принудителна административна мярка и е насрочил 

делото за 10.12.12 г., когато ход на делото не е даден, поради представено 

доказателство за внезапно заболяване на жалбоподателя. В с.з. на 07.01.13 г. е 

даден ход на делото по същество, решението е обявено на 01.02.2013 г. 
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  Проверката констатира, че основна причина за висящите и 

неприключили дела за този период е спиране производството по делото, най-

често поради наличие на преюдициално дело, както и отлагане на съдебни 

заседания, поради заболяване на страна.  

 

             3.  Административни дела по чл. 203 от АПК 

 

  В Административен съд – Плевен през 2011 г. и през 2012 г. по реда 

на чл. 203 от АПК са били образувани и разгледани съответно 47 бр. 

/приложение № I. 3. от изпратената справка/ и 48 бр. дела /приложение № II. 5. 

от изпратената справка/. В хода на извършената проверка, на случаен 

принцип бяха изискани и бяха проверени следните дела: 

- адм.д. № 51/2012 г., образувано на 17.01.2012 г.; иск по чл. 1, ал. 1 от 

ЗОДОВ; на доклад съдия Полина Богданова; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 17.01.2012 г.; С Определение № 24 от 

20.01.2012 г. ИМ е оставена без движение и са дадени указания, вкл. и за 

внасяне на ДТ, а с Разпореждане № 275 от с.д. е наредено да се изиска справка 

от органа по „Настойничество и попечителство” при Община „П” дали лицето 

е поставено под запрещение. Справката е получена на 27.01.2012 г., а 

указанията от молителя са изпълнени на 03.02.2012 г. С Определение № 58 от 

07.02.2012 г., ИМ е оставена без разглеждане, на осн. чл. 204 от АПК 

производството по делото е прекратено, като е оставено без уважение искането 

за предоставяне на правна помощ. Определение № 58 е потвърдено по реда на 

инстанционния контрол от ВАС. 

- адм.д. № 74/2012 г., образувано на 23.01.2012 г.; иск по чл. 1, ал. 2 от 

ЗОДОВ; на доклад съдия Цветелина Кънева; има протокол от избор на 

докладчик; ИМ е постъпила на 23.01.2012 г.; С Разпореждания № 315 и № 316 

от 23.01.2012 г. ИМ е оставена без движение и са дадени указания, вкл. и за 

внасяне на ДТ към молителя и към началника на затвора за представяне на док-

ва; Съобщението е връчено на молителя на 26.01.2012 г. Поради неизпълнение 

на указанията в указания срок, с Определение № 61 от 08.02.2012 г. е оставена 

без разглеждане и е върната ИМ, а производството по делото е прекратено. 

- адм.д. № 1035/2012 г., образувано на 20.12.2012 г.; иск по чл. 1, ал. 1 от 

ЗОДОВ; на доклад съдия Юлия Данева; има протокол от избор на докладчик; 

ИМ е постъпила на 20.12.2012 г.; С Разпореждане № 4222 от 28.12.2012 г. са 

дадени указания към ищеца за представяне на доказателства във връзка с 

искането за освобождаване от ДТ и е наредено на началника на затвора да 

представи справка по фактите; Указанията от началника на затвора са 

изпълнени на 10.01.2013 г., а съобщението е връчено на ищеца на 29.01.2013 г. 

С Определение № 51 от 22.01.2013 г. е оставено без уважение искането за 

освобождаване от ДТ. Поради неизпълнение на указанията в определения срок 

с Определение № 126 от 19.02.2013 г. е оставена без разглеждане и е върната 

ИМ, а производството по делото е прекратено. 
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Анализът на проверените дела води на извод, че същите се образуват в 

деня на постъпване на ИМ, а разпорежданията на съда към страните за 

отстраняване на нередовности се постановяват в деня на постъпване на ИМ 

или в седмичен срок - .  

Основни причини за прекратяване на делата,разглеждани по реда на чл. 

203 от АПК са неизпълнение на указанията, дадени от съда за отстраняване 

на нередовности по ИМ или оспорване на акт, които не е бил отменен по 

съответния ред. 

 

Действия на съда при приключване на дела с регламентирани   

кратки процесуални срокове. 

 

  4. Административни дела по чл. 250 АПК.                                                 

  Проверката констатира, че в АС-Плевен се води специална книга за 

бързо производство по чл. 251, ал.3 АПК, от прегледа на която се установи, че 

през 2011 г. са образувани 9 бр. дела, а през 2012 г. - 3 бр. дела по чл. 250 АПК, 

като стриктно са отбелязани точния час на постъпване на искането, подателя и 

кратко описание на постъпилите книжа.  

         Изисканите справки за делата по чл. 250 АПК съдържат данни и за  

образуваните дела по чл. 256 АПК - защита срещу неоснователни бездействия, 

като през 2011 г. са образувани общо 19 бр. дела по чл. 250 АПК и чл. 256 

АПК, а през 2012 г. -  общо 13 бр. дела. 

                   Проверката на случайно избрани дела, установи:  

            - адм. д.№ 127/2012 год., искане с пр. основание чл. 250 АПК, е 

постъпило в съда на 07.02.12 г., в 12.07 ч., делото е образувано веднага, на 

случаен принцип е определен съдия-докладчик Юлия Данева. С разпореждане 

от същата дата съдът е задължил административния орган да предостави в срок 

/до 08.02.12 г./ данни по смисъла на чл. 252, ал.2 АПК, указанието е изпълнено 

в срок. С разпореждане от 08.02.12 г. съдът е отхвърлил искането като 

неоснователно. По реда на инстанционния съдебен контрол, ВАС, 7 отделение 

с определение от 09.03.2012 г., по адм.д.№ 2885/2012 г., е оставил в сила 

обжалваното разпореждане по адм.д.№ 127/2012 г., по описа на АС-Плевен. 

Към датата на проверката делото е архивирано, за което има надлежно 

отбелязване на корицата на делото; 

                   - адм. д.№ 160/2012 год., молба с пр. основание чл. 250 АПК,  

постъпила в съда на 15.02.12 г., в 09.48 ч., делото е образувано веднага, на 

случаен принцип е определен съдия-докладчик Юлия Данева. С разпореждане 

от същата дата съдът е задължил административния орган да предостави в срок 

данни по смисъла на чл. 252, ал.2 АПК, указанието е изпълнено. С 

разпореждане от 15.02.12 г. съдът е отхвърлил искането по чл. 250 АПК като 

неоснователно. Към датата на проверката делото е архивирано, за което има 

надлежно отбелязване на корицата на делото; 
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                   - адм. д. № 24/2012 год., заявление по чл. 256 АПК /защита срещу 

неоснователно бездействие/, е постъпило в съда на 10.01.12 г., в 10.49 ч., 

делото е образувано веднага и на случаен принцип е определен съдия-

докладчик Юлия Данева. Има резолюция от същата дата на определения 

докладчик, че във връзка с разрешен отпуск на 11.01.12 г. и на 12.01.12 г. и 

характера на производството - бързо, моли делото да бъде преразпределено. 

Веднага на случаен принцип е определен нов докладчик съдия Полина 

Богданова. С определение от 10.01.12 г. съдът е оставил заявлението без 

движение, с дадени указания до жалбоподателя, изпълнени със заявление от 

24.01.12 г. С определение от 24.01.12 г. съдът е констатирал нередовност на 

заявлението, както и неточно изпълнение на указанията, дадени с определение 

от 10.01.12 г., поради което отново е оставил без движение заявлението, с 

дадени указания, по изпълнение на които е постъпила жалба от 01.02.12 г. С 

определение от 02.02.12 г. съдът е дал последна възможност на жалбоподателя 

да поправи констатираните нередовности и изпълни дадените указания. На 

10.02.12 г. от жалбоподателя е постъпила частна жалба чрез АС-Плевен до 

Върховен административен съд против определение от 02.02.12 г. на АС-

Плевен в частта, с която е оставено без уважение искането за освобождаване на 

жалбоподателя от заплащане на държавна такса. С определение от 05.06.12 г. 

по адм. д.№ 3181/2012 г., ВАС, Трето отделение е оставил без разглеждане 

частната жалба като недопустима и е прекратил производството по делото. По 

реда на инстанционния контрол ВАС, петчленен състав, с определение от 

19.09.12 г. по адм. д.№ 8308/2012 г., е оставил в сила обжалваното определение 

на тричленен състав. С разпореждане от 21.09.12 г. АС-Плевен е изпратил на 

жалбоподателя препис от постановения акт на ВАС, 5-членен състав, с 

напомняне, че следва да изпълни указанията, дадени с определение от 02.02.12 

г. в срок. С определение от 10.10.2012 г., на основание чл. 158, ал.3 АПК, съдът 

е оставил без разглеждане заявлението и е прекратил производството по 

делото. Към датата на проверката делото е архивирано, за което има надлежно 

отбелязване на корицата на делото; 

 

         Проверката констатира, че исканията по чл. 250 АПК са образувани 

веднага в дела, а определеният по реда на случайния избор съдия-докладчик е 

разгледал искането незабавно, съгласно разпоредбата на чл.252, ал. 1 АПК. 

Констатира се също така, че веднага след приключване на проверката въз 

основа на данните, събрани от нея и представените от страните 

доказателства, съдът се е произнасял веднага по искането с разпореждане, 

съгл. чл. 253, ал. 1 АПК.  

                    

           5. Постановени съдебни актове извън срока  по чл. 172, ал. 1 АПК . 

                     

 В Административен съд – Плевен през 2011 и през 2012 г се 

установиха общо четири броя дела, чиито решения са постановени извън 
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срока определен в чл. 172, ал.1 от АПК. В хода на извършената 

проверка,същите бяха изискани и бяха проверени: 

 

 - адм.д. № 882/2011 г., образувано на 05.10.2011 г.; по чл. 118 от  КСО;  

на доклад на съдия Елка Братоева. Жалбата е постъпила на 05.10.2011 г. Има 

протокол от избор на докладчик. С Разпореждане № 3776 от 07.10.2011 г. е 

насрочено о.с.з. за 02.11.2011 г.,  и е дадена възможност на ответника за изрази 

становище по жалбата, а на жалбоподателя е указано да ангажира 

доказателства. Съобщението и на двете страни е връчено на 10.10.2012 г. 

Указанията са изпълнени на 20.10.2011 г. от жалбоподателя. По делото са 

проведени о.с.з. на 02.11.2011 г., на 21.12.2011 г. и на 29.02.2012 г. в които 

делото е отлагано за събиране на доказателства – два пъти е сменяно в.л. 

поради обективна невъзможност за извършване на назначената СИЕ. В о.с.з. от 

18.04.2012 г. е даден ход на делото по същество. Решение № 347 е обявено на 

31.05.2012 г. – 13 дни след законоустановения срок. 

 - адм.д. № 1137/2011 г., образувано на 20.12.2011 г.; по чл. 145 от АПК 

вр. с чл. 14б, ал. 1 от ЗСП;  на доклад на съдия Елка Братоева. Жалбата е 

постъпила на 20.12.2012 г. Има протокол от избор на докладчик. С 

Разпореждане № 4938 от 21.12.2011 г. е насрочено о.с.з. за 18.01.2012 г., и са 

дадени указания към жалбоподателя за представяне на доказаелства. 

Съобщението и на двете страни е връчено на 27.02.2011 г. на жалбоподателя и 

на ответника на 23.12.2011 г. По делото е проведено о.с.з. на 18.01.2012 г. , на 

01.02.2012 г. и на 29.02.2012 г., в които делото е отложено за събиране на 

доказателства.  В о.с.з. от 18.04.2012 г. е даден ход на делото по същество. 

Решение № 341 е обявено на 23.05.2012 г. – 5 дни след законоустановения 

срок. 

 - адм.д. № 20/2012 г., образувано на 09.01.2012 г.; по чл. 117 от  КСО;  на 

доклад на съдия Елка Братоева. Жалбата е постъпила на 09.01.2012 г. Има 

протокол от избор на докладчик. С Разпореждания № 141 и № 142 от 

10.01.2012 г. е насрочено о.с.з. за 29.02.2012 г. и е приобщено адм.д. № 

990/2009 г. по описа на АС-Плевен. Съобщението и на двете страни е връчено 

на 13.01.2012 г. на жалбоподателя и на ответника на 12.01.2012 г. По делото е 

проведено о.с.з. на 29.02.2012 г., в които делото е отложено за събиране на 

доказателства.  В о.с.з. от 18.04.2012 г. е даден ход на делото по същество. 

Решение № 348 е обявено на 31.05.2012 г. – 13 дни след законоустановения 

срок. 

 - адм.д. № 55/2012 г., образувано на 19.01.2012 г.; пр.основание чл. 257 

от АПК вр. с чл. 118, ал. 3 от КСО – оспорване на мълчалив отказ за издаване 

на административен акт;  на доклад на съдия Калина Пецова. Жалбата е 

постъпила на 19.01.2012 г. Има протокол от избор на докладчик. С 

Разпореждане № 259 от 19.01.2012 г. е наредено жалбата жалбата да се изпрати 

на РУСО-П. за становище. Становище е постъпило на 23.01.2012 г. и на 

31.01.2012 г. С Разпореждане № 452 от 01.02.2012 г.  е наредено да се изпратят 
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копия от становищата на жалбоподателя, като му е указано да уточни какво 

точно оспорва. Указанията са изпълнени на 09.02.2012 г. С Разпореждания № 

578 от 13.02.2012 г. е насрочено о.с.з.. Съобщението и на двете страни е 

връчено на 16.02.2012 г. на жалбоподателя, и на 16.02.2012 г. на ответника.  В 

о.с.з. от 05.03.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 161 е обявено 

на 12.03.2012 г.  в законоустановения срок и е потвърдено по реда на 

инстанционния контрол от ВАС, чието Решение е окончателно. 

 - адм.д. № 155/2012 г., образувано на 14.02.2012 г.; по чл. 145 от АПК вр. 

с чл. 171, ал. 4 от ЗДвП- отмяна на ПАМ;  на доклад на съдия Елка Братоева. 

Жалбата е постъпила на 14.02.2012 г. Има протокол от избор на докладчик. С 

Разпореждане № 609 от 14.02.2012 г. жалбата е оставена без движение и са 

дадени указания за внасяне на ДТ. Указанията са изпълнени на 16.02.2012 г. С 

Разпореждания № 652 от 16.02.2012 г. е насрочено о.с.з. за 14.03.2012 г. 

Съобщението и на двете страни е връчено на 17.02.2012 г. В о.с.з. от 14.03.2012 

г., по молба на жалбоподателя, поради заболяване и за събиране на 

доказателствата, делото е отсрочено. В о.с.з. от 18.04.2012 г. е даден ход на 

делото по същество. Решение № 340 е обявено на 23.05.2012 г. – 5 дни след 

законоустановения срок. 

 

          Анализът на проверените дела, води на категоричен извод, че забавата 

е изключение, а законоустановения срок се съобразява от съдиите в АС-

Плевен. По проверените дела, чиито актове са постановени извън срока, 

установен в чл. 172 от АПК – всички на доклад на съдия Елка Братоева /в 

отпуск по майчинство/ се установи наличие на обективна причина за 

забавата - специфични здравословни проблеми, които проверяващите 

възприеха. 

Установи се, че Разпорежданията от з.с.з., които са от деловоден 

характер, са приложени по делата с пореден номер и са отразени в 

предоставените ни разпечатки за движението на делата от ел.деловодна 

система, но като акт не са отразени в книгите от з.с.з./ адм.д. № 20/2012 г. /. 

         По обяснение на и.д. председателя на съда в книгата от з.с.з. се 

отразяват само определенията, т.е. актовете, които подлежат на 

самостоятелно обжалване, а разпорежданията от чисто деловоден 

характер, не се отразяват в книгата от з.с.з.. С оглед на икономии, съдът не 

прави разпечатки на хартиен носител от електронните деловодни книги. 

Описната книга и книгата от з.с.з. са на хартиен носител и са оформени по 

стария деловоден стандарт - не представляват разпечатка от ел.деловодна 

система. 
 По проверените дела се констатира стриктно съобразяване със срока, 
установен в чл. 157, ал. 1 от АПК.  
 
 
                         6. Спрени  административни  дела   
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   От изготвената справка се констатира, че през 2011 г. са спрени 
производствата по 7 бр. административни дела, а през 2012 г. - по 16 бр. 
административни дела. 
                    Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - адм.д. № 908/2011 год., обр. на 14.10.2011 г., на доклад на съдия  

Юлия Данева, жалба срещу отказ на кмета на Община П. да допусне 

изработване на проект за изменение на действащия план за регулация на ПИ, 

по плана на гр. П. В с.з. на 07.02.12 г. производството по делото е спряно, на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, във вр. чл. 144 АПК, до влизане в сила на 

окончателен съдебен акт по преюдициалното дело. С разпореждане от 

22.03.2012 г. производството по делото е възобновено, делото е насрочено за 

22.05.2012 г. В с.з. на 03.07.12 г. производството по делото отново е спряно, на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, във вр. чл. 144 АПК. С определение от 10.01.2013 

г. производството по делото е прекратено, на осн. чл. 231, ал.1 ГПК, вр. с чл. 

144 АПК; 

                     - адм.д. № 71/2012 год., обр. на 23.01.2012 г., на доклад на съдия 

Димитър Първанов, впоследствие съдия Цветелина Кънева, с пр. основание чл. 

83б, ал.1 ЗАНН. В с.з. на 24.04.12 г. производството по делото е спряно, на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Регулярно /през месец/ е изисквана справка по 

движението на преюдициалния спор. На 14.08.12 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството по делото, а с определение от 21.08.12 г. 

съдът е възобновил производството по делото. С определение от 12.10.12 г. 

производството по делото е прекратено, на основание чл. 159, т. 8 АПК, поради 

оттегляне на предложението по чл. 83б ЗАНН. Към датата на проверката 

делото е архивирано, с направено отбелязване за това върху корицата на 

делото; 

                       - адм.д. № 258/2012 год., обр. на 13.03.2012 г., на доклад на съдия  

Елка Братоева, впоследствие съдия Цветелина Кънева, с пр. основание чл.121, 

т.3, вр. чл. 104, ал.1 Закона за държавния служител. С определение в з.з. от 

14.03.12 г. производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, 

във вр. чл. 144 АПК, до влизане в сила на окончателен съдебен акт по 

преюдициалното дело. На 10.05.12 г. делото е преразпределено на случаен 

принцип на съдия Цветелина Кънева, поради продължителен отпуск по болест 

на докладчика по делото. Регулярно е правена справка по движението на 

преюдициалния спор. С определение от 28.03.12 г. производството по делото е 

възобновено, а исковата молба е оставена без движение, с дадени указания по 

отстраняване на нередовността. Към датата на проверката делото е висящо, 

насрочено за 15.05.2013 г.; 

 

  При проверка на спрените производства се констатира, че регулярно са 

изисквани и получавани справки по движението на преюдициалния спор, като 

същите са докладвани и своевременно администрирани от съдията-

докладчик. Спрените по общо съгласие на страните производства са 
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прекратени своевременно, когато в 6-месечния срок от спирането никоя от 

страните не е поискала възобновяване. 

 
           7. Дела с отменен ход по същество  
 

В Административен съд – Плевен за 2011 год. и през 2012 г. се 

установиха дела с отменен ход по същество съответно 17 бр. и 6 бр., от 

които на случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 

 

- адм.д.№ 436/2010 год., образувано на 10.05.2010 г.; против заповед на 

кмета; на доклад на съдия Калина Пецова; Има протокол от избор на 

докладчик. Жалбата е постъпила на 10.05.2010 г. Първото по делото заседание 

е насрочено за 21.06.2010 г. В о.с.з. от 07.03.2011 г. е даден ход на делото по 

същество, отменен с Определение № 185 от з.з. от 14.03.2011 г. за събиране 

на доказателства, като е назначена СТЕ, делото е насрочено за 16.05.2011 г. В 

о.с.з. от 16.06.2011 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на 

16.06.2011 г.; 

 

- адм.д.№ 787/2010 год., образувано на 14.09.2010 г.; против решение на 

директора на РУСО-Плевен; на доклад на съдия Калина Пецова; Има 

протокол от избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 14.09.2010 г. Първото 

по делото заседание е насрочено за 08.11.2010 г. В о.с.з. от 21.02.2011 г. е 

даден ход на делото по същество, отменен с Определение № 171 от з.з. от 

08.03.2011 г. за събиране на доказателства, като е назначена СИЕ, делото е 

насрочено за 18.04.2011 г. В о.с.з. от 18.04.2011 г. делото е обявено за 

решаване. Решението е обявено на 26.04.2011 г.; 

- адм.д.№ 12/2011 год., образувано на 05.01.2011 г.; по чл. 118, ал. 1 от 

КСО; на доклад на съдия Димитър Първанов; Има протокол от избор на 

докладчик. Жалбата е постъпила на 05.01.2011 г.  В о.с.з., първо по делото, от 

15.02.2011 г. е даден ход на делото по същество, отменен с Определение № 

139 от з.з. от 22.02.11 г., жалбата е оставена без разглеждане и са дадени 

указания за отстраняване на нередовностите. В о.с.з. от 22.03.2011 г. делото 

е обявено за решаване. Решение № 188 е обявено на 13.04.2011 г.; 

- адм.д.№ 118/2011 год., образувано на 09.02.2011 г.; против решение на 

директора на РУСО-Плевен; на доклад на съдия Катя Арабаджиева; Има 

протокол от избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 09.02.2011 г. Първото 

по делото заседание е насрочено за 31.03.2011 г. В о.с.з. от 08.09.2011 г. е 

даден ход на делото по същество, отменен с Определение № 646 от з.з. от 

13.09.2011 г., по молба на страната и за събиране на доказателства, делото 

е насрочено за 29.09.2011 г. В о.с.з. от 29.09.2011 г. делото е обявено за 

решаване. Решението е обявено на 13.10.2011 г.; 

- адм.д.№ 573/2011 год., образувано на 17.06.2011 г.; по чл. 166, ал. 3 от 

ДОПК вр. с чл. 27, ал. 3 и 4 от ЗПЗПроизводители; на доклад на съдия 
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Димитър Първанов; Има протокол от избор на докладчик. Жалбата е 

постъпила на 17.06.2011 г. В о.с.з., първо по делото, от 13.09.2011 г. делото е 

отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 18.10.2011 г. е даден ход на 

делото по същество, отменен с Определение № 833 от з.з. от 16.11.2011 г., 

жалбата е оставена е без разглеждане и е конституирана като страна – 

ответник в производството заместник изпълнителен директор на ДФ „З.”. 

В о.с.з. от 06.12.2011 г. делото е обявено за решаване. Решение № 710 е 

обявено на 16.12.2011 г.; 

- адм.д.№ 575/2011 год., образувано на 17.06.2011 г.; по чл. 116, ал. 3 от 

ДОПК; на доклад на съдия Димитър Първанов; Жалбата е постъпила на 

17.06.2011 г. Има протокол от избор на докладчик. В о.с.з., първо по делото, от 

13.09.2011 г. делото е отложено за събиране на доказателства. В о.с.з. от 

18.10.2011 г. е даден ход на делото по същество, отменен с Определение № 

842 от з.з. от 17.11.2011 г., жалбата е оставена е без разглеждане и е 

конституирана като страна - ответник в производството заместник 

изпълнителен директор на ДФ „З.”. В о.с.з. от 06.12.2011 г. делото е обявено 

за решаване. Решение № 705 е обявено на 15.12.2011 г.; 

 

- адм.д.№ 715/2011 год., образувано на 25.07.2011 г.; против Заповед на 

началника на СЗР- РДНСК-Плевен; на доклад на съдия Полина Богданова; 

Има протокол от избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 25.07.2011 г. 

Първото по делото заседание е насрочено за 19.09.2011 г. В о.с.з. от 03.10.2011 

г. е даден ход на делото по същество, отменен с Определение № 706 от з.з. от 

10.10.2011 г. за събиране на доказателства , делото е насрочено за 31.10.2011 

г. В о.с.з. от 31.10.2011 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено 

на 15.11.2011 г.; 

- адм.д.№ 308/2012 год., образувано на 30.03.2012 г.; по по чл. 145 и сл. 

от АПК във вр. с чл. 171, т. 4 от ЗДвП; на доклад на съдия Калина Пецова; 

Жалбата е постъпила на 30.03.2012 г. Има протокол от избор на докладчик. 

Първото по делото заседание е насрочено за 14.05.2012 г. В о.с.з. от 11.06.2012 

г. е даден ход на делото по същество, отменен с Определение № 276 от з.з. от 

12.06.2012 г., за събиране на доказателства. В о.с.з. от 03.09.2012 г. делото е 

обявено за решаване. Решение № 487 е обявено на 12.09.2012 г.; 

- адм.д.№ 505/2012 год., образувано на 01.06.2012 г.; по по чл. 145 и сл. 

от АПК във вр. с чл. 118, ал. 1 от КСО; на доклад на съдия Катя 

Арабаджиева; Жалбата е постъпила на 01.06.2012 г. Има протокол от избор на 

докладчик. В о.с.з., първо по делото, от 13.09.2012 г. делото е даден ход на 

делото по същество, отменен с Определение № 457 от з.з. от 21.09.2012 г., по 

молба на административния орган от 20.09.2012 г. за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 18.10.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 625 е обявено на 25.10.2012 г.; 

- адм.д.№ 783/2012 год., образувано на 18.09.2012 г.; по по чл. 145 и сл. 

от АПК във вр. с чл. 118, ал. 1 от КСО; на доклад на съдия Снежина Иванова; 
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Жалбата е постъпила на 17.09.2012 г. Има протокол от избор на докладчик. В 

о.с.з., първо по делото, от 04.10.2012 г. делото е отложено за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 15.11.2012 г. е даден ход на делото по същество, 

отменен с Определение № 605 от з.з. от 27.11.2012 г., за събиране на 

доказателства. В о.с.з. от 11.12.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение 

№ 717 е обявено на 19.12.2012 г. Постановеният съдебен акт е отменен 

частично от ВАС и делото е върнато за ново разглеждане в отменената част от 

друг състав на същия съд на 22.04.2013 г. На 23.04.2013 г. е образувано адм.д. 

№ 412/2013 г..  

 

    Анализът на проверените дела сочи, че в Административен съд --

Плевен основни причини за отмяна на хода по същество през 2011 г. са 

молбите на страните за възобновяване на съдебното дирене и 

необходимостта да бъдат събрани допълнително доказателства, с оглед 

изясняване на фактическата обстановка. Следва през 2012 г. да бъде 

отчетена тенденцията към чувствително намаляване с 2/3 на броя на 

делата, по които е постановявано Определение за отмяна на хода по 

същество, което говори за по-задълбочена подготовка на съдиите докладчици 

при подготовката на делата. 

 
             _ІV. ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

  

 1. Административни    производства по чл. 121 от ДОПК 

 

  - ч. адм. д.№ 285/2012 год., обр. на 23.03.12 г., искане по чл. 121, 

ал. 4 ДОПК, на доклад на съдия Калина Пецова. С определение от 23.03.12 г. 

съдът е допуснал удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки и е 

определен срок за продължаване на мерките до 14.06.2012 г. Определението е 

отбелязано  в книгата за закрити заседания; 

                    - ч. адм. д. № 286/2012 год., обр. на 23.03.12 г., искане по чл. 121, 

ал. 4 ДОПК, на доклад на съдия Цветелина Кънева. С определение от 23.03.12 

г. съдът е допуснал удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки, 

определен е срок за продължаване на мерките до приключване на 

ревизионното производство, но не по-късно от 31.12.2012 г. Определението е 

отбелязано  в книгата за закрити заседания; 

  - ч. адм. д. № 387/2012 год., обр. на 24.04.12 г., искане по чл. 121, 

ал. 4 ДОПК, на доклад на съдия Юлия Данева. С определение от 26.04.12 г. 

съдът е допуснал удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки, 

определен е срок за продължаване на мерките до приключване на 

ревизионното производство, но не по-късно от 28.08.2012 г. Определението е 

отбелязано  в книгата за закрити заседания; 

  - ч. адм. д. № 388/2012 год., обр. на 24.04.12 г., искане по чл. 121, 

ал. 4 ДОПК, на доклад на съдия Полина Богданова-Кучева. С определение от 
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25.04.12 г. съдът е продължил срока на предварителните обезпечителни мерки 

до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 10.05.2012 г. 

Определението е отбелязано  в книгата за закрити заседания; 

  - ч. адм.д.№ 407/2012 г., обр. на 04.05.2012 г., искане по чл. 121, ал. 

4 ДОПК, на доклад на съдия Катя Арабаджиева. С определение от 04.05.12 г. 

съдът е допуснал удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки 

като е определен срок за продължаване на мерките до 31.05.2012 г. 

Определението е отбелязано  в книгата за закрити заседания; 

 

      Проверката установи, че по всички проверени дела съдът е спазил 

срока, визиран в  разпоредбата на чл. 121, ал. 5, изр. първо ДОПК. Съдиите са 

се произнасяли веднага или в  рамките на 2 - 3 дни от постъпване на искането 

в съда.  

 

 

 

2. През 2011 г. в АС-Плевен са образувани 127 броя частни 

административни дела, всичките по чл. 75 от ДОПК. 

Бяха изискани и проучени следните дела: 

 

адм.д. № 6/2011г., образувано на 03.01.2011 г.; по чл. 75 от ДОПК; 

на доклад на съдия Катя Арабаджиева; Има протокол от избор на докладчик; 

Искането е постъпило на 03.01.2011 г. и от същия ден има Определение № 3, с 

което искането е уважено; 

- адм.д. № 15/2011г., образувано на 06.01.2011 г.; по чл. 75 от 

ДОПК; на доклад на съдия Калина Пецова; Има протокол от избор на 

докладчик; Искането е постъпило на 06.01.2011 г. и от същия ден има 

Определение № 18, с което искането е уважено; 

- адм.д. № 26/2011г., образувано на 11.01.2011 г.; по чл. 75 от 

ДОПК; на доклад на съдия Полина Богданова; Има протокол от избор на 

докладчик; Искането е постъпило на 11.01.2011 г. и от същия ден има 

Определение № 25, с което искането е оставено без уважение; 

- адм.д. № 35/2011г., образувано на 13.01.2011 г.; по чл. 75 от 

ДОПК; на доклад на съдия Снежина Иванова; Има протокол от избор на 

докладчик; Искането е постъпило на 13.01.2011 г. и от същия ден има 

Определение № 36, с което искането е уважено; 

- адм.д. № 36/2011г., образувано на 13.01.2011 г.; по чл. 75 от 

ДОПК; на доклад на съдия Цветелина Кънева; Има протокол от избор на 

докладчик; Искането е постъпило на 13.01.2011 г. и от същия ден има 

Определение № 34, с което искането е уважено; 

- адм.д. № 44/2011г., образувано на 18.01.2011 г.; по чл. 75 от 

ДОПК; на доклад на съдия Елка Братоева; Има протокол от избор на 
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докладчик; Искането е постъпило на 18.01.2011 г. и от същия ден има 

Определение № 43, с което искането е оставено без уважение; 

 

Анализът на проверените частни административни дела, 

разгледани и решени от АС-Плевен, показа, че делата се образуват в деня на 

постъпване на искането и съдиите се произнасят в същия ден -  съобразен е 

срока, установен в чл.75, ал. 2 от ДОПК, което е похвално и следва да бъде 

определено като добра практика. Постановените Определения бяха отразени 

в книгата за закрити съдебни заседания. 

  

V.  КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Касационни производства с отменен ход по същество 

 

В Административен съд - Плевен за проверявания период – 

2011 г и 2012 г. се установиха общо 5 броя дела, по които съдът е 

постановявал Определения за отмяна на хода по същество.  

По причина, че всички касационни дела са решени и върнати 

на съответния първостепенен съд, при поискване на проверяващите не 

бяха предоставени дела за проверка. От разпечатки от електронната 

деловодна система за движението на касационните дела се установи, че 

всички са решени и са върнати на съответните районни съдилища след 

своевременно администриране и разглеждане в установените срокове.      

Похвално е, че касационните дела се разглеждат и решават в 

три месечния срок. 
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VІ.ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛЕВЕН 

                 1. ЗА ОБРАЗУВАНЕТО ,  ДВИЖЕНИЕТО  И 

ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА  ДЕЛАТА  2011г., 2012г.  

               по образуване на делата 

                    Ежедневно в края на всеки работен ден, съдебните книжа по реда 

на постъпването им се докладват на изпълняващата функциите председател – 

съдия Полина Богданова Кучева, която разпределя делата на принципа на 

случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

номера на делото, съответен на входящия номер. Председателят на съда е 

следял за редовността на книжата и в случай на без движение или 

недопустимост, указанията са изпълнявани по входящия номер на преписката, 

но впоследствие по всяка постъпила жалба и молба се образува в дело, 

докладва се на председателя, който ръчно въвежда номера на образуваното 

дело за електронното определяне на докладчика.                          

              Безупречно е организирана административната и деловодна работа  от 

страна на съдебния администратор. Непрекъснати са усилията на съда към 

усъвършенстване на вече създадените правила и процедури, касаещи 

цялостната дейност в осигуряването на прозрачност в управлението и 

разходването на обществените средства, повишаване на общественото доверие 

в съда, оформяне на облика му на обективен и компетентен съд, защитаващ 

правата и интересите на гражданите и организациите. Постигнатите резултати 

в тази насока безспорно говорят за добрата работата на съдиите и служителите.   

             Проверката  не  установи случаи, в които страните да са правили опити 

за превратно упражняване на права, изразяващо се в заобикаляне на принципа 

на случайния избор на докладчик, съответно съзнателно да са „търсили" 

конкретни състави, които да разгледат и постановят желания от тях резултат 

по споровете.                                     

                        по движение на делата 

  Съдиите разглеждащи  първоинстанционните и касационни 

административни дела  са се произнасяли своевременно по редовността на 
исковите молби, като най-често това е ставало между 1 и 2 дни от образуването 
на делата.  

   В изолирани случаи се установяват по-големи периоди, обикновено 
съвпадащи с дни, определени за национални празници.  
 Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на жалбите и исковите 

молби, които постъпват в съда.  

               При извършената проверка на административните дела се установи, че 

съдиите са проявявали стремеж за стриктно спазване двумесечния срок по чл. 

157, ал. 1 АПК.  Съобразявайки изискванията на чл. 154 АПК, за служебно 

конституиране всички страни по делото и изискванията  по чл. 163, ал. 2 АПК, 
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относно 14-дневния срок за писмен отговор по редовните книжа, делата са 

насрочвани в о.с.з. в по-кратки от нормативно установения срок по чл. 157, 

ал. 1 АПК 

В случаите на оставяне без движение жалбата, ИМ, преписа от 

разпореждането с указанията е изпращан заедно със съобщението на страната.    

 Похвален е стремежът на съдиите изчерпателно в разпореждането да 

сочат нередовностите по жалбата. Изолирани са случаите на оставяне втори 

път без движение  жалба или ИМ.    

Делата най-често са отлагани поради обстоятелството, че по някои 

първоинстанционни дела има много заинтересовани страни и списъците за тях 

са непълни и неточни, налагащо служебно съдът да ги издирва, по други дела 

едва в о.с.з. се представят множество доказателства по опис, налагащи нови  

срокове за ангажиране становище, нови доказателствени искания,  назначаване 

експертизи и др. Други причини за отлагане на делата са: за неизготвяне на 

експертизи, отвод на вещите лица поради служебна ангажираност и др. 

причини, а по делата, образувани по реда на ЗУТ- повторни експертизи и 

нередовно призоваване на страните, с оглед многото заинтересовани страни в 

тези производства.  

 Проверяващия екип установи, че при отлагането на делата следващото 

о.с.з. е насрочвано при спазване срока по чл. 139, ал. 1 АПК.                     

             Настоящата проверка  на ИВСС,  установи непрецизност и липса на 
мотиви на актовете на съдиите  от закрити съдебни заседания-разпореждания и 
определения. Много често тези актове представляват кратка резолюция, 
написана ръкописно и върху документа, представен от страните и 
несъобразени с чл.254 ал.2 от ГПК.  
             Проверката установи и разлика  във формата / начина на оформяне / на 
постановените актове от закрити и разпоредителни заседания- разпореждания и 
определения. Едни състави в случаите на даване на указания и оставяне без 
движение се произнасят с разпореждане а в други с определение. 

 Проверката установи, че  има пропуски във връзка с подреждането и 

номерирарането на  съответните актове на съдията от закрито  заседание - 

разпореждания, определения. Така например  в книгата от закритите съдебни 

заседания, номерата на дадено определение или разпореждане съответства на 

номера на разпореждането/определението/, което  е в кориците на делото от 

съответната дата, когато е описано в книгата от закрити и разпоредителни 

заседания, но много често липсва липсват разпореждания, като актове, които 

да са  надлежно описани в книгата от закрити и разпоредителни заседания, 

която се води  на хартиен носител по старите образци /стария деловоден 

стандарт/, а в делото съществува и в електронната деловодна система е 

отразено. 

Установи се, че разпорежданията от закритите заседания, които  са 

свързани с администриране на делото, които са от деловоден характер, са 

приложени по делата с пореден номер и са отразени в предоставените ни 
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разпечатки за движението на делата от електронната деловодна система, но 

като акт не са отразени в книгите от закритите и разпоредителни заседания/ 

адм.д. № 20/2012 г. /. 

         По обяснение на и.д. председателя на съда в книгата от з.с.з. се отразяват 

само определенията, т.е. актовете, които подлежат на самостоятелно 

обжалване, а разпорежданията от чисто деловоден характер, не се отразяват в 

книгата от закрити и разпоредителни заседания.     

         
                                        по приключване на делата.     

                     При  Първоинстанционните  административни дела за 2011г. и за 
2012г., проверката констатира, че основна причина за висящите и 
неприключили дела за този период е спиране производството по делото, най-
често поради наличие на преюдициален спор, както и отлагане на съдебни 
заседания, поради заболяване на страна. 
              При проверка на спрените производства се констатира, че регулярно са 

изисквани и получавани справки по движението на преюдициалния спор, като 

същите са докладвани и своевременно администрирани от съдията-докладчик. 

Спрените по общо съгласие на страните производства са прекратени 

своевременно, когато в 6-месечния срок от спирането никоя от страните не е 

поискала възобновяване. 

               От фактите, отразяващи уведомяването на страните за съответните 

процесуални действия на съда, респективно на другите участници в 

производствата, е видно, че служба „Съдебно деловодство" е извършвала 

своевременно задълженията си по изпращане на призовки и съобщения    

Основни причини за прекратяване на делата, разглеждани по реда на чл. 

203 от АПК са неизпълнение на указанията, дадени от съда за отстраняване на 

нередовности по ИМ или оспорване на акт, който не е бил отменен по 

съответния ред. 

         Проверката констатира, че исканията по чл. 250 АПК са образувани 

веднага в дела, а определеният по реда на случайния избор съдия-докладчик е 

разгледал искането незабавно, съгласно разпоредбата на чл.252, ал. 1 АПК.    

        Констатира се също така, че веднага след приключване на проверката въз 

основа на данните, събрани от нея и представените от страните доказателства, 

съдът се е произнасял веднага по искането с разпореждане, съгл. чл. 253, ал. 1 

АПК.   Анализът на проверените дела, води на категоричен извод, че забавата е 

изключение, а законоустановения срок се съобразява от съдиите в АС-Плевен.  

           По проверените дела, чиито актове са постановени извън срока, 

установен в чл. 172 от АПК – всички на доклад на съдия Елка Братоева /в 

отпуск по майчинство/ се установи наличие на обективна причина за забавата - 

специфични здравословни проблеми, които проверяващите възприеха. 

 

 По проверените дела се констатира стриктно съобразяване със срока, 

установен в чл. 157, ал. 1 от АПК.  
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         Анализът на проверените дела сочи, че в Административен съд --Плевен 

основни причини за отмяна на хода по същество през 2011 г. са молбите на 
страните за възобновяване на съдебното дирене и необходимостта да бъдат 
събрани допълнително доказателства, с оглед изясняване на фактическата 
обстановка. Следва през 2012 г. да бъде отчетена тенденцията към 
чувствително намаляване с 2/3 на броя на делата, по които е постановявано 
Определение за отмяна на хода по същество, което говори за по-задълбочена 
подготовка на съдиите докладчици при подготовката на делата.    Тази 
тенденция при делата с отменен ход по същество свидетелства за добра 
предварителна подготовка на съдиите -докладчици по първоинстанционните  
дела. 

Анализът на проверените частни административни дела, разгледани 

и решени от АС-Плевен, показа, че делата се образуват в деня на постъпване на 

искането и съдиите се произнасят в същия ден -  съобразен е срока, установен в 

чл.75, ал. 2 от ДОПК, което е похвално и следва да бъде определено като добра 

практика. Постановените Определения бяха отразени в книгата за закрити 

съдебни заседания. 

              Проверката установи, че е незначителен и броя на делата 

образувани преди 01.01.2012г. и неприключили към 31.12.2012г.  

 

            2. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА. 

    Всички проверени съдебни книги за 2011г. и 2012 г. са по утвърден 
образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС, но с оглед на 
икономии, съдът не прави разпечатки на хартиен носител от електронните 
деловодни книги. Описната книга и книгата от от закрити и разпоредителни 
заседания са на хартиен носител и са оформени по стария деловоден 
стандарт- не представляват разпечатка от електронната деловодна система.      

      В Административен съд- Плевен е създадена добра организация на 

административната дейност. Тази изключително добра организация на 

административната дейност, позволява и  контрол върху образуването, 

движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа на 

съдебната администрация.  

               Похвална и последователна е работата на съдебния администратор в 

АС-Плевен. Работата със съдебната администрация, като цяло, е организирана 

на високо ниво,  в съответствие с  приетите: „Етичен кодекс на съдебните 

служители в АС-Плевен, „Вътрешните правила за организацията и 

управлението на човешките ресурси в съдебната администрация в АС-Плевен, 

„Правилник за вътрешния трудов ред”, Медийната стратегия на АС-Плевен, 

Ватрешните правила за прилагане на ЗПРКИ, Вътрешни правила за прилагане 

на ЗДОИ и др.  

                 Добрата организация на административната дейност в АС-Плевен, 

както и  добрата работата на съдиите по образуването, движението и 
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приключването на административните дела,  налага извода, че бързината на 

правораздаването и приключване на съдебните производства  в разумни 

срокове е  наложено като стил и метод на работа на административния 

ръководител и на неговите заместници.  

           Безупречно е организирана административната и деловодна работа  от 

страна на съдебния администратор.  

        Видими са усилията на съда към усъвършенстване на вече създадените 

правила и процедури, касаещи цялостната дейност в осигуряването на 

прозрачност в управлението и разходването на обществените средства, 

повишаване на общественото доверие в съда, оформяне на облика му на 

обективен и компетентен съд, защитаващ правата и интересите на гражданите 

и организациите. Постигнатите резултати в тази насока безспорно говорят за 

добрата работата на съдиите и служителите.  

 

               На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

                    1. Председателят на АС-Плевен да упражни правомощията си по 

чл. 86, ал. 1, т. 12 ЗСВ, като  свика Общо събрание на съдиите, на което:                                                          

                     - да се обсъдят констатациите  по настоящия акт. 

 - да се обсъди прилагането на чл. 50 ал.1, предл. последно от 

ПАРОАВАС с цел всички съдебно-деловодни книги да се изготвят на хартиен 

носител по утвърден образец и да се изработват съгласно изискванията на 

ПАРОАВАС- като компютърна разпечатка на хартиен носител от всички 

деловодни книги, които се водят  на електронен  носител. 

                     - да се обсъди изработването и уеднаквяването на постановяваните 
актове от закрити и разпоредителни заседания - разпореждания и определения  
за да се отстрани / преодолее/ порочната практика на  изготвяне на непълни и 
немотивирани актове, постановявани в закрито съдебно заседание и  
нарушаващи изискването на чл. 254, ал. 2 от ГПК. 

         В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 

във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на АС- Плевен да уведоми главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на дадените 

препоръки.  

        Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител на 

АС-Плевен и на представляващия Висшия съдебен съвет.            

                                                             

 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                   /ДИМАНА ЙОСИФОВА/  
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