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

приетия годишен план за провеждане на годишни планови и контролни 

проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 

прокуратурите и следствените отдели в окръжните прокуратури за 2012 г. и 

Заповед № ПП-01-24/05.04.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в 

Административен съд - Ловеч. 

  Проверката се извърши в периода от 10.04.2013 г. до 12.04.2013 г. 

от инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

  Обхватът на проверката включва дейността на Административен 

съд – Ловеч, проверяваният период е 2011 г. и 2012 г.  

  Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Административен съд - 

Ловеч; проверка на организацията по образуване и движение на 

административните дела и касационните административни дела, както и 

приключването им в установените срокове. 

  Предмет: проверка на административните дела и касационните 

административни дела разгледани от Административен съд - Ловеч. 

  Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2011 г. и 2012 

г. и произволно посочени дела. 

 

 

   І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

Административното ръководство на Административен съд – 

Ловеч се осъществява от председателя на съда Габриела Христова, избрана с 

решение на ВСС по Протокол № 6 от 09.02.2012 г. Заместник на 

административния ръководител е Любомира Кръстева, избрана с решение на 

ВСС по Протокол № 20 от 10.05.2012 г.  

 

1. Щат и кадрово обезпечение през 2011 г. 

 

  По щатно разписание през 2011 г. съдът е имал 6 съдийски 

бройки, от които един председател, един заместник-председател и четирима 

съдии. През 2011 г. административен ръководител – председател на съда е 

Мирослав Вълков, заместник-председател е Габриела Христова. Щатната 

численост на съдебните служители е 22 броя, която е била намалена на 19 бр. с 

решения по Протокол № 13/14.04.2011 г., Протокол № 21/16.06.2011 г. и 

Протокол № 37/17.11.2011 г. От 19 бр. щат за съдебни служители през 2011 г. 

са били заети 16 бр., както следва: административен секретар, системен 

администратор, съдебни деловодители – 4 бр., секретар-протоколисти – 3 бр., 
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архивар – 1 бр., призовкар – 2 бр., гл. счетоводител – 1 бр., хигиенисти – 2 бр. 

и шофьор – 1бр. 

  През сочения период са обособени 6 състава, както следва: съдия 

Мирослав Вълков – І-ви адм. състав, съдия Габриела Христова- ІІ-ри адм. 

състав, съдия Йонита Цанкова – ІІІ-ти адм. състав, съдия Димитрина Павлова 

– ІV-ти адм. състав, съдия Дианка Дабкова – V-ти адм. състав и съдия 

Любомира Кръстева – VІ-ти адм. състав. За периода от 01.01.2011 г. до 

01.04.2011 г. съдия Йонита Цанкова е била командирова в Административен 

съд София – град. Шестимата съдии са разпределени в два касационни 

състава: първи касационен състав с председател Мирослав Вълков и членове: 

Йонита Цанкова и Любомира Кръстева и втори касационен състав с 

председател Габриела Христова и членове: Димитрина Павлова и Дианка 

Дабкова. 

 

  2. Щат и кадрово обезпечение през 2012 г. 

 

  По щатно разписание през 2012 г. съдът е имал 6 съдийски 

бройки: Габриела Христова - председател, Любомира Кръстева – заместник-

председател и четирима съдии: Йонита Цанкова, Мирослав Вълков, 

Димитрина Павлова и Дианка Дабкова. Първи касационен състав е с 

председател Любомира Кръстева и членове: Мирослав Вълков и Йонита 

Цанкова; втори касационен състав е с председател Габриела Христова и 

членове: Димитрина Павлова и Дианка Дабкова. 

  Щатната численост на съдебните служители е 19 бр. като след 

дадени с решение на ВСС съгласия са проведени конкурси и назначени 

служители на незаетите щатни бройки, както следва: административен 

секретар, системен администратор, съдебни деловодители – 5 бр., съдебни 

секретари – 4 бр., съдебен архивар – 1 бр., призовкар – 2 бр., гл. счетоводител 

– 1 бр., работник-поддръжка – 1 бр., хигиенисти – 2 бр. и шофьор – 1бр. 

                   

 
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

  Организационното и административно ръководство на 

Административен съд – Ловеч се осъществява от Габриела Христова, 

съобразно правомощията на чл. 93, ал. 1 от ЗСВ, считано от 09.02.2012 г. 

Председателят на съда е подпомаган в работата си от заместник-председателя 

Любомира Кръстева и от административен секретар.  

   Пред 2012 г. съдът се е преместил в нова сграда, което е изискало 

усилията на ръководството на съда по осъществяване на техническата дейност 

по преместването, решаването на редица въпроси от организационен характер 

във връзка с въвеждане на сградата в експлоатация и разкриване на 

регистратура за класифицирана информация при спазване на изискванията за 

това. Преместването на съда в новата сграда е спомогнало да се подобри 

организацията на административната дейност на съда като цяло. 
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  Заседанията на съставите се провеждат по график, определен за 

календарната година: понеделник заседава съдия М. Вълков, вторник – съдия 

Христова, сряда заседава съдия Цанкова, четвъртък – съдия Кръстева и съдя 

Павлова, петък – съдия Дабкова. Първи касационен състав заседава във 

вторник, а втори касационен състав заседава в сряда.  

 През 2011 г. съдиите са дежурели месечно, по предварително 

изготвен график. На общо събрание на съдиите, проведено на 29.02.2012 г., е 

взето решение периодичността на дежурствата през 2012 г. да е седмично, по 

изготвен график, с изключение на периода на съдебната ваканция и м. 

декември, през който период дежурните съдии да се определят с отделен 

график.  

  През 2011 г. разпределението на делата на принципа на случайния 

подбор се е осъществявало от председателя на съда Мирослав Вълков, а в 

негово отсъствие от заместник-председателя Габриела Христова. При 

отсъствие на председателя и на заместник-председателя на съда случайното 

разпределение на делата се е извършвало от съдия Любомира Кръстева, 

съгласно Заповед № 156/23.09.2009 г. Със Заповед № 178/23.11.2011 г., на 

председателя на съда, съдия Любомира Кръстева е определена да извършва 

разпределението на делата чрез компютърната програма на принципа на 

случайния подбор. 

 Процентното натоварване на председателя на съда Габриела 

Христова по административните и касационните дела е 50 %, определено със 

Заповед № 28/16.02.2012 г. Със същата заповед е изменена процентната 

натовареност на предишния председател Мирослав Вълков, който от 

16.02.2012 г. е със 100 % натовареност за административните и касационните 

дела.  

 Със Заповед № 31/16.02.2012 г., на председателя на съда, е 

наредено при отсъствие поради отпуск, заболяване или друга основателна 

причина на член на някой от двата касационни състава, отсъстващият 

магистрат да се замества в открито съдебно заседание от съдия от другия 

касационен състав. 

 Със Заповед № 32/16.02.2012 г. е отменена Заповед № 

156/23.09.2009 г. на председателя на съда и е определен съдия Мирослав 

Вълков да извършва случайното разпределение на делата по поредността на 

постъпването им на основание чл. 157, ал. 2 от АПК. Съдия Кръстева е 

определена да извършва случайното разпределение на делата при отсъствието 

на председателя на съда и на съдия Вълков.   

  Със Заповед № 49/02.03.2012 г. са обособени групите дела, които 

следва да залегнат в програмата за случайно разпределение Law Choice и е 

посочен системният администратор за изпълнител на заповедта.  

 Със Заповед № 144/03.07.2012 г., Любомира Кръстева е 

определена да изпълнява всички функции на председателя на съда в негово 

отсъствие.  

 Със Заповед № 227/08.10.2012 г. и на основание писмо от 

09.02.2011 г. на председателя на комисия „Професионална квалификация, 

информационни технологии и статистика” към ВСС, системният 
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администратор на съда е задължен в първия работен ден на всяка седмица да 

извършва архивиране на електронен носител на натрупаната информация за 

разпределението на делата от предходната седмица от програмата за случайно 

разпределение на делата.  

 Със заповед № 274/26.11.2012 г. председателят на съда е наредил 

всички отводи на съдиите в Административен съд – Ловеч да се отразяват 

хронологично в специален Регистър за отводите като към регистъра се 

прилагат копия от съдебните актове, с които магистратите са се отвели от 

разглеждане на делото. 

 Със Заповед № 12/15.02.2013 г. председателят на съда е 

разпоредил съдебните деловодители и съдебните секретари да присъединяват 

в електронен формат  административните и касационните дела към 

деловодната система на съда.  

 Със Заповед № 37/11.02.2013 г. е отменена Заповед № 

32/16.02.2012 г. и Заповед № 125/12.06.2012 г. Председателят на съда е 

определил съдия Любомира Кръстева да извършва случайното разпределение 

на делата по поредността на постъпването им при отсъствие на председателя 

на съда. Определен е Красимир Атанасов – системен администратор, да 

извършва случайното разпределение на делата при отсъствие на председателя 

и на заместник-председателя на съда. 

  През 2011 г. и 2012 г. всички съдии и съдебни служители са 

участвали в различни  семинари организирани от НИП, както и в регионални 

семинари, организирани от административните съдилища, като по този начин 

е осигурено повишаване на квалификацията им.  

 И през 2012 г. е продължила утвърдената практика в съда да се 

провеждат събрания на съдиите, на които се обсъждат текущи въпроси и се 

анализират отменените актове по делата от горните инстанции, с оглед 

уеднаквяване на практиката, но не всички събрания се протоколират.         

На интернет страницата на съда са публикувани ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА за случайното разпределение на постъпващите дела в 

Административен съд – Ловеч. 

На интернет страницата на съда са публикувани ВЪТРЕШНИ 

ПРАВИЛА за публикуването на съдебните актове на интернет страницата на 

съда.  

 При разпределението на делата се изключват съдиите, които 

отсъстват поради ползването на отпуск, командировка или друга обективна 

причина, съгласно Заповед № 51/05.03.2012 г.   

   

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В Административен съд – Ловеч е инсталирана и действаща 

електронната деловодна система САС „Съдебно деловодство” на 
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„Информационно обслужване” АД, гр. Варна. За разпределението на делата на 

принципа на случайния подбор се използва програмният продукт Law Choice, 

предоставен от ВСС. Всички дела са въведени в електронната деловодна 

система, като от 2013 г. е започнало и сканиране на всички постъпващи по 

делата книжа като по този начин се създава електронна папка на делото. 

Електронната деловодна система се обновява периодично, като се доразвиват 

отделните модули. 

Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен  

носител, съгласно изискванията на ПАРОАВАС.  

Съдът разполага с три съдебни зали, оборудвани с озвучителна 

техника като едната зала разполага с аудиозаписна техника.   

В Административен съд – Ловеч делата, образувани по жалби и 

искания, по които съдът се произнася с определение или разпореждане се 

образуват като административни дела и малка част се образуват като частни 

административни дела.  

В Административен съд – Ловеч съдебните деловодители са добре 

обучени, изпълняват стриктно задълженията си като по време на съдебната 

ваканция е осигурено нормално функциониране на деловодствата. 

Подреждането и съхранението на гражданските дела е съгласно ПАРОАВАС. 

Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на съдията, се 

прикрепват и номерират.  

 

 
   2. ОБРАЗУВАНЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  
  

 Постъпващите в съда дела и книжа се приемат от служба 

„Регистратура”, където работи един съдебен служител, който ги вписва във 

входящия дневник, поставя дата и подпис. Постъпилите книжа, по които се 

образуват дела, както и постъпилите касационни производства, се докладват 

на председателя на съда в деня на постъпването им, който извършва 

техническата дейност по определянето на съдия-докладчик. След това, 

книжата се връщат в деловодството за въвеждането им в електронната система 

и образуването им в дела. В същия ден или най-късно на следващия ден, 

разпределените дела се докладват на съдията-докладчик, който проверява 

редовността на жалбата/исковата молба, както и редовността на касационната 

жалба. При констатирана нередовност съдията-докладчик оставя без движение 

жалбата/исковата молба като дава конкретни указания и срок за изпълнение.    

По постъпилите книжа, по които се образуват дела, липсва акт на 

съда за образуване на делото. Не се установи и печат на съда, който да 

отразява датата на образуване на делото. Информация за датата на образуване 

на делото се черпи от протокола за извършеното разпределение чрез 

програмата за случаен подбор и от корицата на делото. 
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   3. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И 
КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА 
 
            3.1. Движение на административните дела през 2011 г. 

 

  През 2011 г. в Административен съд – Ловеч  са постъпили 414 бр. 

първоинстанционни административни дела. Останали несвършени от 

предходен период са 128 дела или общо за разглеждане - 542 административни 

дела.  Свършени дела – 387 бр. Останали несвършени в края на отчетния 

период –  155 първоинстанционни административни дела. Прекратени 

първоинстанционни административни дела – 169 бр. 

 

  3.2. Движение на касационните административни дела през 

2011 г. 

 

  През 2011 г. в Административен съд – Ловеч  са постъпили 299 бр. 

касационни дела. Останали несвършени от предходен период - 29 бр. или 

общо за разглеждане - 328 касационни дела.  Свършените касационни дела са 

294 бр. Останали несвършени дела в края на отчетния период – 34 бр. 

касационни дела.  Прекратените касационни дела са 12 бр. 

 

  От общо свършените 681 дела (с обявен съдебен акт) в срок до три 

месеца са приключили  550 дела, което е 80.76 %. 

 

  3.3. Движение на първоинстанционните административни 

дела през 2012 г.  

 

  През 2012 г. в Административен съд – Ловеч  са постъпили 366 бр. 

първоинстанционни административни дела. Останали несвършени от 

предходен период са 155 дела или общо за разглеждане 521 бр. 

административни дела.  Свършени дела – 427 бр. В срок до три месеца са 

свършени 237 дела, което е 55.50 % от свършените първоинстанционни дела. 

От свършените дела, 296 са приключили със съдебен акт по същество. 

Останали несвършени в края на отчетния период – 94 първоинстанционни 

административни дела. Прекратени първоинстанционни административни 

дела – 131 бр. 

   

 3.2. Движение на касационните административни дела през 

2012 г. 

 

  През 2012 г. в Административен съд – Ловеч  са постъпили 262 бр. 

касационни дела. Останали несвършени от предходен период - 34 бр. или 

общо за разглеждане 296 касационни дела. Свършените касационни дела са 

259 бр. В срок до три месеца са свършени 232 бр. касационни дела, което е 

89.57 %. Останали несвършени дела в края на отчетния период – 37 бр. 

касационни дела.  Прекратените касационни дела са 6 бр. 
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   Като материя през 2011 г. и 2012 г. преобладават делата по ЗУТ, 

ЗКИР, искове по АПК, КСО и ЗСП, частни административни дела по ДОПК.  

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 

разпределените дела на съдиите, отчетена за периода от 01.01.2011 г. до 

31.12.2011 г. се установи: 

 - съдия Мирослав Вълков  - общо разпределени – 71 дела, 

останали несвършени от предходен период – 25 дела, всичко за разглеждане – 

96 дела; 

 - съдия Габриела Христова – общо разпределени – 138 дела, 

останали несвършени от предходен период – 23 дела, всичко за разглеждане – 

161 дела; 

 - съдия Йонита Цанкова – общо разпределени – 99 дела, останали 

несвършени от предходен период – 0 дела, всичко за разглеждане – 99 дела; 

 - съдия Димитрина Павлова - общо разпределени – 134 дела, 

останали несвършени от предходен период – 32 дела, всичко за разглеждане – 

166 дела; 

 - съдия Дианка Дабкова - общо разпределени – 135 дела, останали 

несвършени от предходен период – 28 дела, всичко за разглеждане – 163 дела; 

 - съдия Любомира Кръстева - общо разпределени – 136 дела, 

останали несвършени от предходен период – 49 дела, всичко за разглеждане – 

185 дела. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 

разпределените дела на съдиите, отчетена за периода от 01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. се установи: 

 - съдия Габриела Христова – общо разпределени – 53 дела, 

останали несвършени от предходен период – 32 дела, всичко за разглеждане – 

85 дела; 

 - съдия Любомира Кръстева - общо разпределени – 129 дела, 

останали несвършени от предходен период – 42 дела, всичко за разглеждане – 

171 дела; 

 - съдия Йонита Цанкова – общо разпределени – 113 дела, останали 

несвършени от предходен период – 31 дела, всичко за разглеждане – 144 дела; 

 - съдия Мирослав Вълков  - общо разпределени – 110 дела, 

останали несвършени от предходен период – 28 дела, всичко за разглеждане – 

138 дела; 

 - съдия Димитрина Павлова - общо разпределени – 105 дела, 

останали несвършени от предходен период – 20 дела, всичко за разглеждане – 

125 дела; 

 - съдия Дианка Дабкова - общо разпределени – 118 дела, останали 

несвършени от предходен период – 36 дела, всичко за разглеждане – 154 дела. 
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  ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

  1. Административни дела образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г.  

 

   В справката, изготвена за нуждите на проверката са посочени 5 

дела, неприключили към 31.12.2012 г., от които три дела са с постановен 

съдебен акт към момента на извършване на проверката и само 2 дела не са 

приключили. Проверката на три от делата установи: 

   - адм. д. № 239/2009 г., обр. на 10.07.2009 г., на доклад на съдия 

Павлова, жалба по чл. 215 ЗУТ. Жалбата е постъпила на 10.07.2009 г. и на 

същата дата е разпределено делото. С разпореждане от 29.07.2009 г. съдът е 

оставил жалбата без движение с указания за жалбоподателя и ответника. На 

13.07.2009 г. е постъпила молба с изпълнени указания, на 19.08.2009 г. е 

представена административната преписка. С разпореждане от 18.09.2009 г. 

съдът повторно е дал указания на кмета на община Летница и тридневен срок 

за изпълнение. Съобщението е изготвено на 25.09.2009 г., на 02.10.2009 г. е 

постъпило писмо с изпълнени указания. На 02.10.2009 г. е постановено 

разпореждане по чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 29.10.2009 г. 

– не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване. 

Проведени са с. з. на: 03.12.2009 г. – съдът е спрял производството по делото, 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на в. гр. д. № 502/2009 г. и гр. 

д. № 15/2006 г., и двете по описа на ОС – Ловеч. Извършвани са справки на: 

08.04.2010 г., 08.11.2010 г., 20.01.2011 г., 11.03.2011 г., 30.05.2011 г., 

02.06.2011 г., 28.07.2011 г., 01.08.2011 г., 25.10.2011 г., 10.01.2012 г., 

20.03.2012 г., 11.09.2012 г., 10.01.2013 г., 19.03.2013 г. Към момента на 

проверката (10.04.2013 г.) производството по делото не е възобновено; 

   - адм. д. № 379/2009 г. /съдия Любомира Кръстева/ е образувано 

на 30.11.2009 г. по жалба по Закона за кадастъра и имотния регистър срещу 

заповед на началника на СГКК - гр. Ловеч, постъпила на същата дата. Делото 

е разпределено на случаен избор на 30.11.2009 г., видно от протокола за 

случаен подбор. С разпореждане от 02.12.2009 г. съдът е дал указания на 

ответника да представи в цялост административната преписка. Съобщение, 

изпратено на тази дата е получено на 07.12.2009 г. Указанията са изпълнени на 

10.12.2009 г. С разпореждане от 16.12.2009 г. производството е оставено без 

движение като съдът е дал указания за отстраняване на нередовности в 

жалбата. Молби в изпълнение на дадените указания са депозирани на 

21.12.2009 г. и 28.12.2009 г. На 29.12.2009 г. е постановено разпореждане по 

чл. 157, ал. 1 от АПК, с което са конституирани заинтересовани лица, указано 

е на основание чл. 163, ал. 2 от АПК 14-дневен срок на ответника, в който 

може да представи писмен отговор и делото е насрочено в открито заседание 

за 11.03.2010 г. С разпореждане от 26.02.2010 г. съдът е отсрочил делото за 

08.04.2010 г., поради командироване на съдията-докладчик. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 17.06.2010 г. С определение от 16.06.2010 г. съдът е 
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спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, вр. с 

чл. 144 от АПК до приключване с влязъл в сила акт на в. гр. д. № 285/2009 г. 

на Окръжен съд – Ловеч. С разпореждане от 12.01.2012 г. са дадени указания 

да се изискват служебно справки за хода на преюдициалното производство, от 

който момент са правени ежемесечни такива. Във връзка с разпореждане на 

съда, на 27.02.2013 г. са представени от Районен съд – Троян влезли в сила 

съдебни актове. С определение от 28.02.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото и е насрочено открито заседание за 18.03.2013 г. 

Следващо открито заседание е насрочено за 25.04.2013 г.; 

   - адм. д. № 203/2010 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

14.09.2010 г. по жалба срещу заповед на началника на РДНСК – 

Северозападен район, постъпила на тази дата. Делото е разпределено на 

случаен принцип на 14.09.2010 г., видно от протокола за избора на докладчик. 

С разпореждане от 14.10.2010 г. производството е оставено без движение и са 

дадени указания на жалбоподателя и ответника. В изпълнение на дадените 

указания жалбоподателят е представил препис от жалбата на 26.10.2010 г. С 

резолюция без дата, съдът е разпоредил да се изпрати препис на 

заинтересованото лице. Съгласно отбелязване, направено върху молбата, 

указанието е изпълнено на 16.02.2011 г. С разпореждане от 15.02.2011 г. съдът 

е конституирал страните, разпоредил е да се изпрати на основание чл. 163, ал. 

2 от АПК препис на ответника и заинтересованото лице с указание, че могат в 

14-дневен срок да представят писмен отговор; указал е доказателствената 

тежест и е насрочил производството в открито заседание за 28.03.2011 г. Нови 

съдебни заседания са насрочени за 02.05.2011 г.; 20.06.2011 г.; 11.07.2011 г.; 

03.10.2011 г. В съдебно заседание от 03.10.2011 г. е даден ход по същество. С 

определение от 23.04.2012 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е 

прекратил производството, отменено с определение от 13.06.2012 г. по адм. д. 

№ 7399/2012 г. на Върховния административен съд. След връщането, с 

разпореждане от 19.06.2012 г. съдът е насрочил открито заседание за 

09.07.2012 г. Следващо открито заседание е насрочено за 24.09.2012 г., в което 

делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 21.02.2013 

г., съобщения за което са изпратени на 22.02.2013 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Обективна причина за неприключилите производства е спирането 

им на осн. чл. 229, ал. 1 т. 4 ГПК. По спрените дела, поради наличие на 

преюдициален спор, са изисквани периодични справки за движението на 

обуславящото дело.  

По едно от проверените дела се установи, че причина за 

продължилото по-дълго производство е обжалване на определение за 

прекратяване на производството, постановено след като съдът е отменил 

определението, с което е даден ход по същество на делото. След извършен 

инстанционен контрол делото е върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия като съдебният акт е постановен 5 месеца 

след обявяването му за решаване.  
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2. Административни дела свършени над 3 месеца 

 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - адм. д. № 15/2012 г., обр. на 11.01.2012 г., на доклад на съдия 

Дабкова, жалба по  чл. 9б от ЗМДТ. На 11.01.2012 г. е постъпила жалбата и на 

същата дата е извършено разпределението. На 08.02.2012 г. е постановено 

определението по чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 09.03.2012 

г. – съдът го е отложил за 20.04.2012 г., но на тази дата не е проведено с. з., 

няма разпореждане на съда за пренасрочване на делото. С определение от 

14.05.2012 г. съдът е посочил, че поради заболяване на съдията докладчик е 

осуетено насроченото за 20.04.2012 г. с. з., допусната е СИЕ и СТЕ, назначени 

са в. л., делото е насрочено за 22.06.2012 г. В с. з. проведено на 22.06.2012 г. 

делото е отложено за 28.09.2012 г., когато е даден ход по същество. Решението 

е обявено на 03.12.2012 г.; 

  - адм. д. № 63/2012 г., обр. на 15.02.2012 г., на доклад на съдия 

Павлова, жалба срещу заповед на ВНД началник РУ „Полиция” Ловеч – чл. 83, 

ал. 6 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия. С определение от 20.02.2012 г. жалбата е оставена 

без движение с указания. Съобщението е изготвено на 22.02.2012 г., връчено 

на 24.02.2012 г. на жалбоподателя и на 05.03.2012 г. е изготвено за ответника и 

връчено на 07.03.2012 г. На 02.03.2012 г. е постъпила молба от жалбоподателя 

и на 12.03.2012 г. от ответника. На 16.03.2012 г. е постановено определението 

по чл. 157, ал. 1 ГПК. Първото с. з. е проведено на 26.04.2012 г. – отложено по 

доказателствата за 21.06.2012 г., когато е даден ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 19.07.2012 г. ; 

  - адм. д. № 119/2012 г., обр. на 12.04.2012 г., на доклад на съдия 

Вълков, жалба по чл. 118 КСО. Жалбата е постъпила на 12.04.2012 г. и на 

същата дата е разпределено делото. С разпореждане от 23.04.2012 г. жалбата е 

оставена без движение, с указания. На 23.04.2012 г. са изготвени съобщения с 

указанията на съда. На 24.04.2012 г. е връчено на жалбоподателя, на 

25.04.2012 г. е връчено съобщението на ответника. На 27.04.2012 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 

28.05.2012 г. Проведени са с. з. на: 25.06.2012 г., даден е ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е установил, че делото не е изяснено от 

фактическа страна, поради което с определение от 25.07.2012 г. е отменил 

дадения ход по същество на делото и го е насрочил. В с. з. проведено на 

01.10.2012 г. е даден ход по същество на делото. Решението е обявено на 

01.11.2012 г.; 

  - адм. д. № 12/2012 г., обр. на 11.01.2012 г., на доклад на съдия 

Кръстева, жалба по чл. 156, ал. 1 ДОПК. Жалбата е подадена на 11.01.2012 г., 

разпределението е извършено на същата дата (с. д.). С разпореждане от 

12.01.2012 г. съдът е оставил жалбата без движение с указания за 

жалбоподателя. Съобщението е изготвено на с 12.01.2012 г., връчено на 

17.02.2012 г. На 23.01.2012 г. е постъпила молба от жалбоподателя. На 

31.01.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е 

проведено на 05.04.2012 г. Проведени са с.з. на: 12.07.2012 г.; 18.10.2012 г. – 
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не е проведено с. з., същото е отсрочено за 25.10.2012 г. с разпореждане на 

съда от 30.08.2012 г.; 25.10.2012 г. – даден е ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 02.11.2012 г.   

   - адм. д. № 187/2011 г. /съдия Любомира Кръстева/ е образувано 

на 01.07.2011 г. по жалба срещу акт за установяване на публично държавно 

вземане /АКТУПДВ/, изпратена по компетентност от Административен съд 

София – град. Разпореждане от чл. 157, ал. 1 от АПК е постановено на 

06.07.2011 г., с което производството е насрочено в открито заседание за 

15.09.2011 г. На тази дата е назначена съдебно-техническа експертиза и е 

определен В. П. за вещо лице. Следващо съдебно заседание е отложено за 

19.01.2012 г. Определения за експертизата депозит е внесен от ответника на 

28.09.2011. От жалбоподателя вносна бележка за внасяне на определената му 

част от депозита е представена с молба от 23.12.2011 г. Вещото лице е 

уведомено за назначената експертиза на 28.12.2011 г. със съобщение, 

изпратено на 27.12.2011 г. На 09.01.2012 г. вещото лице е депозирало молба за 

неговата замяна, мотивирана с липсата на опит за извършването на този вид 

експертизи. В тази връзка с определение от 11.01.2012 г. съдът е определил 

друго вещо лице, уведомено на тази дата по телефона. На 12.01.2012 г. 

новоопределеното вещо лице е подало молба, с която уведомява съда, че 

поради краткото време, не може да изготви експертизата за 19.01.2012 г. По 

тази причина делото е отложено и ново открито съдебно заседание е 

насрочено за 29.03.2012 г., на която дата е даден ход по същество. Решение по 

делото е постановено на 03.04.2012 г., съобщения са изпратени на тази дата; 

   - адм. д. № 137/2011 г. /съдия Дианка Дабкова/ е образувано на 

30.05.2011 г. по жалба, постъпила на тази дата в съда, след като е изпратена по 

компетентност от Административен съд София – град. С определение от 

07.07.2011 г. съдът се е произнесъл по направеното искане за спиране на 

предварителното изпълнение на АУПДВ. Определение по чл. 157, ал. 1 от 

АПК е постановено на 07.07.2011 г., с което съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 22.07.2011 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 

14.10.2011 г., отложено за 11.11.2011 г., съответно отложено за 09.12.2011 г. 

На последната дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

определение от 09.01.2012 г. съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е насрочил с. з. за 20.01.2012 г., след като е 

констатирал, че делото е останало неизяснено от фактическа страна. На тази 

дата отново е даден ход по същество. Решение е постановено на 20.02.2012 г., 

съобщения за което са изпратени на 22.02.2012 г.; 

   - адм. д. № 173/2011 г. /съдия Димитрина Павлова/ е образувано 

на 22.06.2011 г. по жалба, постъпила в съда на 21.06.2011 г. Докладчикът е 

определен на 22.06.2011 г. С определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, 

постановено на 20.07.2011 г., съдът е посочил, че с оглед започващата съдебна 

ваканция и утвърдения от председателя на съда график на отпуските, делото 

следва да се насочи за първата възможна дата след изтичане на съдебната 

ваканция и отпуск на настоящия съдия – 06.10.2011 г. В съдебно заседание от 

06.10.2011 г. делото е отложено за 10.11.2011 г. Съдебни заседания са 

проведени още на 15.12.2011 г. и на 12.01.2012 г., в последното от които е 
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даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 10.02.2012 г., 

съобщения са изпратени на 13.02.2012 г.; 

   - адм. д. № 100/2011 г. /съдия Йонита Цанкова/ е образувано на 

18.04.2011 г. по жалба, постъпила в съда на същата дата. С разпореждане от 

19.04.2011 г., положено ръкописно върху протокола, удостоверяващ избора на 

докладчик, съдът е дал указания на ответника. С определение по чл. 157, ал. 1 

от АПК, постановено на 04.05.2011 г., съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 01.06.2011 г. В съдебно заседание от 06.07.2011 г. съдът е 

дал ход по същество. С определение от 05.08.2011 г. съдът е отменил дадения 

ход по същество и е насрочил открито заседание за 05.10.2011 г., след като е 

констатирал, че административната преписка е непълна. Делото е отложено за 

14.12.2011 г., когато повторно съдът е обявил делото за решаване. Решението е 

постановено на 13.01.2012 г.;  

   - адм. д. № 107/2011 г. /съдия Йонита Цанкова/ е образувано на 

28.04.2011 г. по искова молба по чл. 203 от АПК, вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, 

постъпила на същия ден. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

29.04.2011 г. Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 20.05.2011 г. С 

определение от 25.05.2011 г. съдът е насрочил открито заседание за 22.06.2011 

г., за събиране на доказателства делото е отложено за 14.09.2011 г., на която 

дата е допусната СИЕ и делото е насрочено за 07.12.2011 г. В съдебно 

заседание от 07.12.2011 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 03.01.2012 г., за което съобщения са изпратени на 05.01.2012 г. 

- Делото е било отложено за ново съдебно заседание в период, съвпадащ с 

този на съдебната ваканция, което е станало причина за увеличаване на 

общата му продължителност, освен отлаганията за събиране на доказателства. 

   - адм. д. № 130/2011 г. /съдия Габриела Христова/ е образувано на 

26.05.2011 г. по жалба, постъпила в съда на 26.05.2011 г. Определение по чл. 

157, ал. 1 от АПК е постановено на 28.07.2011 г., с което делото е насрочено в 

открито заседание за 27.09.2011 г. Съдебни заседания са насрочвани за 

06.12.2011 г., 17.01.2012 г. /пренасрочено поради заболяване на докладчика с 

разпореждане от 19.01.2012/; 28.02.2012 г. На последната дата е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 26.03.2012 г., на с. д. са 

изпратени съобщенията; 

   - адм. д. № 144/2011 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано 

01.06.2011 г. по жалба, изпратена по компетентност от Административен съд 

София – град. С определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, постановено на 

05.08.2011 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 17.10.2011 г., 

отложено за 21.11.2011 г., на която дата е даден ход по същество. С 

определение от 30.11.2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество и е 

насрочил открито заседание за 19.12.2011 г., след като е констатирал, че 

административният орган не е представил всички относими  доказателства. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и решение е 

постановено на 02.05.2012 г.; 

  - адм. д. № 48/2012 г. /съдия Йонита Цанкова/ е образувано на 

06.02.2012 г. по жалба срещу решение на НОИ - РУ „Социално осигуряване”, 

гр. Ловеч, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено за 
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разглеждане на 06.02.2012 г., видно от протокола за случаен избор на съдия. С 

определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, постановено на 20.02.2012 г., съдът е 

конституирал страните и насрочил делото в открито заседание за 04.04.2012 г. 

С разпореждане от 09.04.2012 г. съдът е отсрочил делото за 30.05.2012 г., 

мотивирано със заболяване на съдията-докладчик. В съдебно заседание от 

30.05.2012 г. съдът е докладвал молба на процесуалния представител на 

ответника, че е възпрепятстван да присъства в съдебно заседание поради 

служебна ангажираност. Това обстоятелство е наложило да не бъде даден ход 

на делото и същото да бъде насрочено за нова дата – 04.07.2012 г. За събиране 

на доказателства ново открито съдебно заседание е насрочено за 19.09.2012 г. 

На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение е постановено на 18.10.2012 г., за което съобщения са изпратени на 

19.10.2012 г.; 

  - адм. д. № 232/2011 г. /съдия Габриела Христова/ е образувано на 

02.08.2011 г., след като на 01.08.2011 г. е постъпило по подсъдност от 

Административен съд София – град. На 01.09.2011 г. е постановено 

определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което производството е насрочено в 

открито съдебно заседание за 04.10.2011 г. С разпореждане от 29.09.2011 г. 

съдът е пренасрочил делото за 18.10.2011 г. поради участие в семинар, 

организиран от НИП. Нови съдебни заседания са насрочвани за 06.12.2011 г., 

17.01.2012 г. С разпореждане от 19.01.2012 г. делото е пренасрочено за 

28.02.2012 г., поради заболяване на съдията – докладчик. На тази дата е даден 

ход по същество. Решение по делото е постановено на 26.03.2012 г. и 

съобщения за съдебния акт са изпратени на тази дата. Два път и насрочени 

съдебни заседания са пренасрочвани. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Основни причини за неприключване на производствата в 

тримесечен срок са: отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-

често за изготвяне на експертизи; пренасрочване на с. з. поради заболяване на 

съдията-докладчик или поради участието му в семинар; отлагане на делото 

поради служебна ангажираност на проц. представител; отлагане на делото по 

доказателствата; отмяна на дадения ход по същество и насрочване на съдебно 

заседание; замяна на вече назначено вещо лице, поради липса на знания за 

изготвяне на експертизата; несвоевременно внесен депозит от жалбоподателя 

за изготвянето на експертиза. В изолиран случай се установи, че решението е 

постановено близо 5 месеца след обявяване делото за решаване. 

  Определението на съда по чл. 157, ал. 1 от АПК е постановявано 

както в рамките на 1 до 7 дни, така и след 14 дни до 2 месеца след образуване 

на делото. Първото съдебно заседание е насрочвано най-често в двумесечен 

срок от постъпването на жалбата в съда, съгласно изискването на чл. 157, ал. 

1, изр. второ от АПК. По някои от проверените дела, този срок е между 2 

месеца и 10 дни - 2 месеца и 20 дни като се установи, че съдът е насрочвал 

делото след отстраняване на констатирани нередовности на жалбата. По три 

от проверените дела съдът е насрочил първото съдебно заседание след около 4 
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месеца от постъпване на жалбата като причината е в забава при постановяване 

на определението по чл. 157, ал. 1 от АПК: по едното дело, съдът е постановил 

определението месец след постъпване на жалбата, а по останалите две – след 

два месеца от постъпване на жалбата, което е довело до насрочване на съдебно 

заседание след периода на съдебната ваканция. И по трите дела се констатира, 

че жалбите не са били оставяни без движение. При отлагане на делата съдебно 

заседание е насрочвано в период от 1 месец до 3 месеца, предвид назначените 

съдебни експертизи и периода на съдебната ваканция.   

 

  3. Административни дела, образувани през 2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. 

 

  - адм. д. № 159/2012 г., обр. на 14.06.2012 г., на доклад на съдия 

Цанкова, жалба по ЗУТ. Жалбата е подадена на 14.06.2012 г. и на с. д. е 

разпределено делото. С разпореждане от 15.06.2012 г. жалбата е оставена без 

движение. На 18.06.2012 г. е изготвено съобщението, връчено на 18.06.2012 г. 

На 25.06.2012 г. е представена молба от жалбоподателя. На 13.07.2012 г. е 

постановено определението по чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 

03.10.2012 г. Проведени са с. з. на: 07.11.2012 г. – не е даден ход на делото, 

съдът е докладвал молба от проц. представител на жалбоподателката за 

заболяване, с приложен болничен лист, както и заболяване на жалбоподателя, 

с приложена мед. бележка; 12.12.2012 г.; 16.01.2013 г. – допусната е СТЕ, 

отложено; 27.02.2013 г. – отложено поради заболяване на съдията-докладчик с 

разпореждане от 01.03.2013 г.; 10.04.2013 г., отложено за 08.05.2013 г.; 

  - адм. д. № 314/2012 г., обр. на 13.11.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, иск по чл. 203 АПК. Исковата молба е постъпила в съда на 

13.11.2012 г. и на същата дата е разпределено делото. С разпореждане от 

16.11.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение. Съобщението е изготвено на 

19.11.2012 г., връчено на 29.11.2012 г. (в затвора). На 11.12.2012 г. е постъпила 

молба-уточнение (отговор на разпореждането). С разпореждане от 02.01.2013 

г. съдът е указал да се извърши служебна справка за постъпила ДТ в размер на 

10 лв. от ищеца. На 07.01.2013 г. е постъпил доклад от главния счетоводител 

на съда, че сочената от ищеца такса не е постъпила в съда. С разпореждане от 

09.01.2013 г. ИМ отново е оставена без движение с указания за внасяне на ДТ. 

Съобщението е връчено на 17.01.2013 г . (в затвора). С разпореждане от 

04.02.2012 г. е указано отново да се извърши служебна справка за постъпила 

сума от жалбоподателя. На 11.02.2012 г. е постъпил доклад от главния 

счетоводител на съда, че такава сума не е постъпвала от посоченото лице. С 

определение от 11.02.2013 г. съдът, на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК е върнал ИМ и е 

прекратил производството по делото; 

- адм. д. № 173/2012 г., обр. на 04.07.2012 г., на доклад на съдия 

Вълков, жалба по чл. 54 ЗКИР. Жалбата е постъпила на 04.07.2012 г. и на 

същата дата е разпределено делото. С разпореждане от 03.08.2012 г. жалбата е 

оставен без движение с указания до жалбоподателя. Съобщението е изготвено 

на 03.08.2012 г., връчено на 09.08.2012 г. На 20.08.2012 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. На 15.10.2012 г. е постановено определението по чл. 157, 
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ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 12.11.2012 г. – допусната е СТЕ. В с. з. 

на 03.12.2012 г. съдът е дал ход по същество на делото. В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че следва да се конституира заинтересована страна на 

мястото на починалата, поради което с определение от 28.12.2012 г. е отменил 

дадения ход по същество на делото, конституирал е заинтересована страна и е 

насрочил делото. В с. з. на 28.01.2013 г. съдът е дал ход по същество, 

решението е обявено на 28.02.2013 г.  

   - адм. д. 56/2012 г. /съдия Дианка Дабкова/ е образувано на 

10.02.2012 г. по жалба срещу заповед на началника на РДНСК – 

Северозападен район, постъпила в съда на 10.02.2012 г. На 09.03.2012 г. е 

постановено определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което производство е 

насрочено в открито заседание за 06.04.2012 г., отложено за 08.06.2012 г. С 

разпореждане от 06.06.2012 г. съдът е пренасрочил съдебното заседание за 

15.06.2012 г., поради обучение в НИП, за което страните са уведомени по 

телефона. Нови съдебни заседания са насрочвани за 28.09.2012 г. и 23.11.2012 

г. С разпореждане от 18.10.2012 г. делото е отложено за 09.11.2012 г. поради 

участие в семинар. Поради заболяване на съдията отложено за 14.12.2012 г., за 

което страните са уведомени по телефона. На 14.12.2012 г. делото е отложено 

за 25.01.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 25.03.2013 г. и 

съобщения за съдебния акт са изпратени на 27.03.2013 г.; 

   - адм. д. № 78/2012 г. /съдия Любомира Кръстева/ е образувано на 

08.03.2012 г. по жалба по чл. 156 от ДОПК, вр. с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ, 

постъпила на тази дата. Делото е разпределено на докладчик на 08.03.2012 г., 

видно от протокола, удостоверяващ електронния избор на докладчик. С 

разпореждане от 15.03.2012 г. производството е оставено без движение. Нови 

указания са дадени на 02.04.2012 г. На 18.04.2012 г. е постановено 

разпореждане по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което производството е насрочено в 

открито заседание за 12.07.2012 г. Ново заседание е насрочено за 25.10.2012 г. 

За събиране на доказателства делото е отложено за 07.01.2013 г., отложено за 

04.02.2013 г. На 04.02.2013 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 19.02.2013 г., за което съобщения са изпратени на следващия 

ден; 

   - адм. д. № 135/2012 г. /съдия Димитрина Павлова/ е образувано 

на 27.04.2012 г. по жалба срещу заповед на кмета на Община Ловеч, 

постъпила в съда на същата дата. Производството по делото е оставено без 

движение с определение от 27.04.2012 г. На 16.05.2012 г. е постановено 

определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което делото е насрочено в открито 

заседание за 28.06.2012 г. С оглед допусната експертиза, делото е отложено за 

04.10.2012 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 15.11.2012 г., с оглед 

допълнителните задачи, поставени на вещото лице. Следващо открито съдебно 

заседание е проведено на 31.01.2013 г. Във връзка с молба на процесуалния 

представител на ответника, в която са изложени доводи за служебна 

ангажираност, на 31.01.2013 г. не е даден ход на делото и същото е отложено 

за 07.03.2013 г. На тази дата е приключило съдебното дирене и делото е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 05.04.2013 г.  
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  КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Основни причини за неприключване на производствата към 

31.12.2012 г. са: оставяне на жалбите без движение; отлагане на съдебни 

заседания по доказателствата; отлагане на с. з. поради заболяване на съдията-

докладчик или участието му в семинар, отмяна на дадения ход по същество на 

делото и насрочване на съдебно заседание; отлагане на съдебния заседания за 

след периода на съдебната ваканция. Едно от проверените дела е образувано в 

края на календарната година. 

  Определението на съда по чл. 157, ал. 1 АПК е постановявано в 

период от 7 дни до 1 месец след отстраняване на нередовности на жалбата. 

Първото с. з. по част от делата е насрочвано в двумесечен срок от постъпване 

на жалбата в съда, а по останалите дела се установи, че първото с. з. е 

насрочвано в срок до 4 месеца от постъпване на жалбата като обективна 

причина е периодът на съдебната ваканция и годишния отпуск на докладчика. 

При отлагане на делото съдебно заседание е насрочвано след 1 до 3 месеца 

като обективна причина за по-дългия срок на отлагане на делата е периодът на 

съдебната ваканция, допуснатите от съда експертизи и/или поставяне на 

допълнителни задачи на вещото лице.  

   

  4. Образувани административни дела през 2012 г. и 

ненасрочени към 31.12.2012 г. 

 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

 

  - адм. д. № 326/2012 г., обр. на 07.12.2012 г., на доклад на съдия 

Павлова, жалба по чл. 9 от Наредба № 9 . Жалбата е постъпила на 07.12.2012 г. 

и на същата дата е разпределено делото. С определение от 14.12.2012 г. съдът 

е оставил жалбата без движение с указания до жалбоподателя и ответника. 

Съобщението до жалбоподателя е изготвено на 14.12.2012 г. и връчено на 

20.12.2012 г. Съобщението до ответника е изготвено на 27.12.2012 г., връчено 

на 04.01.2013 г. На 07.01.2013 г. е представена административната преписка, 

на 08.01.2013 г. са представени допълнения към адм. преписка. На 23.01.2013 

г. е постановено определението по чл. 157, ал. 1 АПК, на 04.02.2013 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания от жалбоподателя. Първото с. з. е 

проведено на 21.02.2013 г. – допусната е съдебно-агротехническа експертиза, 

отложено за 18.04.2013 г. С разпореждане от 01.03.2013 г. съдът е отсрочил 

делото за 17.04.2013 г., поради служебна ангажираност на докладчика; 

  - адм. д. № 339/2012 г., обр. на 19.12.2012 г., на доклад на съдия 

Цанкова, жалба по чл. 145 АПК. С разпореждане от 27.12.2012 г. съдът е 

оставил жалбата без движение с указания до ответника. Съобщението е 

изготвено на 02.01.2013 г., връчено на 07.01.2013 г. На 14.01.2013 г. е 

представена адм. преписка. На 25.01.2013 г. е постановено определението по 

чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 25.02.2013 г. – отложено по 



 18 

доказателствата. В с. з. на 10.04.2012 г. съдът е дал ход по същество на делото, 

предстои постановяване на съдебния акт; 

  - адм. д. № 320/2012 г., обр. на 26.11.2012 г., на доклад на съдия 

Дабкова, жалба по ЗУТ и ЗКИР. С определение от 02.01.2013 г. съдът е 

оставил жалбата без движение с указания до жалбоподателя. На 16.01.2013 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. На 24.01.2013 г. е постановено 

определението по чл. 157, ал. 1 АПК. Първото с. з. е проведено на 15.02.13 г. – 

назначена е СТЕ, отложено. Проведено е с. з. на 29.03.2013 г. и отложено по 

доказателствата за 10.05.2013 г.;  

   - адм. д. № 340/2012 г. /съдия Любомира Кръстева/ е образувано 

на 21.12.2012 г. по жалба срещу решение на директора на ТП на НОИ – гр. 

Ловеч, постъпила на 20.12.2012 г. С определение от 27.12.2012 г. съдът е 

оставил производството без движение и дал указания за отстраняване на 

нередовности, констатирани в жалбата. Указанията са доведени до знанието на 

жалбоподателя на 04.01.2013 г. със съобщение, изпратено на 27.12.2012 г. На 

09.01.2013 г. е постановено определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което 

съдът е насрочил и производството в открито заседание за 07.02.2013 г. Нови 

съдебни заседания са насрочвани за 21.03.2013 г. и 25.04.2012 г. Към момента 

на проверката делото е висящо; 

   - адм. д. № 337/2012 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

19.12.2012 г. по жалба срещу решение на директора та ТП на НОИ. Първото 

процесуално действие на съда по администриране е определението по чл. 157, 

ал. 1 от АПК, постановено на 07.01.2013 г., с което производството е 

насрочено в открито заседание за 28.01.2013 г. Призовките за страните са 

изпратени на тази дата. Нови съдебни заседания са насрочвани 18.02.2013 г. и 

04.03.2013 г. На последната дата е даден ход по същество и делото е обявено 

за решаване. Решение е постановено на 25.03.2013 г. и съобщения за страните 

е изпратено на тази дата; 

   - адм. д. № 195/2012 г. /съдия Диана Дабкова/ е образувано на 

24.07.2012 г. по искова молба по чл. 203 от АПК, вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, 

постъпила на тази дата. С определение от 24.09.2012 г., на основание чл. 129, 

ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 127 и чл. 128 от ГПК производството е оставено без 

движение и са дадени указания на ищеца да отстрани констатирани в исковата 

молба нередовности. Определението с указанията е изпратено със съобщение 

от 26.09.2012 г. и е доведено до знанието на ищеца на 04.10.2012 г. Една част 

от указанията са изпълнени на 09.10.2012 г. „Допълнителна искова молба” е 

депозирана на 15.10.2012 г. На 21.11.2012 г. е постановено „определение” по 

чл. 131 от ГПК, като препис от исковата молба е връчен на ответника на 

27.11.2012 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 19.12.2012 г. С 

разпореждане от 22.01.2013 г. съдът отново е оставил исковата молба без 

движение за отстраняване на нередовности. Указанията са съобщени на 

25.01.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 05.02.2013 г. 

С определение от 11.02.2013 г. съдът е оставил без разглеждане исковата 

молба и е прекратил производството по делото, влязло в сила на 22.02.2013 г.;  

   - адм. д. № 341/2012 г. /съдия при първоначалното разпределение 

Йонита Цанкова/ е образувано на 21.12.2012 г. по жалба срещу решение на 



 19 

директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч, постъпила в съда на 20.12.2012 г. С 

определение от 27.12.2012 г. съдията-докладчик се е отвела от разглеждане на 

делото. На 28.12.2012 г. делото е разпределено на съдия Мирослав Вълков, 

отстранил се с определение от 02.01.2013 г. Ново разпределение на случаен 

принцип е извършено на 03.01.2013 г., в резултат на което за докладчик 

определена съдия Габриела Христова. С разпореждане от 08.01.2013 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. С друго разпореждане от тази дата са дадени 

указания на административния орган, чийто акт се обжалва. На 17.01.2013 г. е 

постановено определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което делото е насрочено 

в открито заседание за 12.02.2013 г., отложено за 05.03.2013 г. На тази дата е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 

04.04.2013 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход 

по същество и е насрочил делото в открито заседание за събиране на 

доказателства, конкретизирани в съдебния акт.  

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

   

  Обективни причини за ненасрочените към 31.12.2012 г. дела са: 

образуване на делата в края на календарната година – м. ноември и м. 

декември; оставяне на жалбите без движение с дадени указания и срок за 

изпълнение. Единствено по адм. д. № 195/2012 г. се установи, че е образувано 

през м. юли 2012 г., а първото разпореждане на съда е 2 месеца след 

образуване на делото, с което исковата молба е оставена без движение. 

Разпореждането на съда по чл. 131 ГПК е постановено 35 дни след 

представяне на молба с изпълнени указания. След представяне на отговора, 

исковата молба отново е оставена без движение с разпореждане, постановено 

20 дни след изтичане на срока за отговор. 

 

 

  5. Обявяване на съдебните актове по административни дела 

 

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 172, ал. 1 от АПК по делата, образувани през 2011 г. и 2012 г. и след 

извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се констатира 

следното: 

  През 2011 г. само по едно дело не е спазен срокът по чл. 172, ал. 1 

АПК – съдебният акт е постановен 2 месеца след обявяване делото за 

решаване, на доклад на съдия Дианка Дабкова. 

 

  През 2012 г. по 20 дела не е спазен срокът визиран в чл. 172, ал. 1 

АПК:  

  - в срок до два месеца, от обявяване делото за решаване, са 

обявени решенията по 4 дела - 2 дела на доклад на съдия Дабкова и 2 дела на 

доклад на съдия М. Вълков; 
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  - в срок до три месеца, от обявяване делото за решаване, са 

обявени решенията по 5 дела – три дела на доклад на съдия Д. Дабкова и 2 

дела на доклад на съдия М. Вълков;  

  - в срок до пет месеца, от обявяване делото за решаване, са 

обявени решенията по 8 дела – всички на доклад на съдия М. Вълков; 

  - в срок до шест месеца, от обявяване делото за решаване, е 

обявено решението по 1 дело, на доклад на съдия М. Вълков; 

  - в срок до седем месеца, от обявяване делото за решаване, е 

обявено решението по 1 дело, на доклад на съдия М. Вълков; 

  - в срок до девет месеца, от обявяване делото за решаване, е 

обявено решението по 1 дело, на доклад на съдия М. Вълков.  

 

  От извършената проверка се установи, че през 2011 г. съдиите са 

спазвали срока регламентиран в чл. 172, ал. 1 АПК. През 2012 г. съдия 

Дабкова и съдия Вълков са допуснали забава по 20 дела. Съдия М. Вълков е 

допуснал значителна забава при постановяване на съдебния акт по 11 дела. 

  

 

  6. Административни дела с отменен ход по същество 

  

  През 2011 г. са постановени определения за отмяна на дадения ход 

по същество по 32 дела. През 2012 г. са постановени определения за отмяна на 

дадения ход по същество по 36 дела.  

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - адм. д. № 262/2011 г., обр. на 02.09.2011 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу заповед на кмета на община Тетевен (обявяване за 

нищожен адм. акт). След отстраняване нередовностите по жалбата, с 

определение от 18.10.2011 г. съдът е насрочил делото – чл. 157, ал. 1 АПК. 

Първото с. з. е проведено на 13.12.2011 г. В с. з. проведено на 21.02.2012 г. 

съдът е дал ход по същество. В срока за произнасяне съдът е приел, че жалбата 

е недопустима, липсва годен предмет за съдебен контрол по смисъла на чл. 

159, ал. 1 АПК, поради което с определение от 23.02.2012 г. е отменил 

определението с което е даден ход по същество на делото, оставил е жалбата 

без разглеждане и е прекратил производството по делото – обжалвано. С 

определение от 05.04.2012 г., постановено по адм. д. № 3955/2012 г. по описа 

на ВАС, съдът е оставил в сила определението за прекратяване; 

  - адм. д. № 286/2011 г., обр. на 30.09.2011 г., на доклад на съдия 

Дабкова, жалба по чл. 118 КСО. Жалбата е постъпила на 30.09.2011 г. и на 

същата дата е разпределено делото. На 07.11.2011 г. е постановено 

определението по чл. 157, ал. 1 АПК, първото с. з. е насрочено за 25.11.2011 г. 

В с. з. проведено на 25.11.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока 

за произнасяне съдът е констатирал, че административната преписка не е 

надлежно комплектована с относими доказателства, поради което с 

определение от 25.01.2012 г. е отменил определението за даване ход по 

същество и е насрочил делото за разглеждане. Проведени са с. з. на 17.02.2012 

г. и на 23.03.2012 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне съдът е 
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установил, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което с 

определение от 23.04.2012 г. е отменил дадения ход по същество и е насрочил 

делото. Проведени са с. з. на 22.06.2012 г. и на 13.07.2012 г., когато отново е 

даден ход по същество на делото. Решението е обявено на 09.08.2012 г.; 

  - адм. д. № 378/2011 г., обр. на 08.12.2011 г., на доклад на съдия 

Павлова, жалба по чл. 405а, ал. 7 КТ. На 08.12.2011 г. е постъпила жалбата и 

на същата дата е извършено разпределението. След отстраняване на 

нередовностите на жалбата, с определение от 24.01.2012 г. по чл. 157, ал. 1 

АПК, съдът е насрочил делото. Първото с. з. е проведено на 15.03.2012 г. В с. 

з. проведено на 21.06.2012 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне, съдът е констатирал, че представената от административния 

орган преписка е непълна и делото не е изяснено от фактическа страна, поради 

което с определение от 17.07.2012 г. е отменил дадения ход по същество и е 

насрочил делото. В с. з. проведено на 27.09.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. Решението е обявено на 26.10.2012 г.; 

  - адм. д. № 30/2011 г., обр. на 01.02.2011 г. на доклад на съдия 

Дабкова, жалба по чл. 172, ал. 4 ЗДвП (оспорване заповед за налагане на 

принудителна административна мярка – ПАМ – иззето свидетелство за 

управление на МПС). На 08.02.2011 г. е постановено определението по чл. 

157, ал. 1 АПК, първото с. з. е проведено на 18.03.2011 г. В съдебно заседание, 

проведено на 18.03.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че не е представена пълната 

административна преписка, поради което с определение от 18.04.2011 г. е 

отменил дадения ход по същество и е насрочил делото. Проведени са с. з. на 

20.05.2011 г. и 17.06.2011 г., когато е даден ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 18.07.2011 г.;  

   - адм. д. № 337/2011 г., обр. на 07.11.2011 г., на доклад на съдия 

Кръстева, жалба по ЗКИР. На 07.11.2011 г. е постъпила жалбата и на с. д. е 

извършено разпределението. След отстраняване нередовностите по жалбата, с 

определение по чл. 157, ал. 1 АПК от 15.02.2012 г. съдът е насрочил делото. 

Първото с. з. е проведено на 19.04.2012 г. В с. з. на 19.07.2012 г. съдът е дал 

ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът е установил, че 

следва да се конституират заинтересовани страни, поради което е отменил 

дадения ход по същество на делото, конституирал е заинтересовани страни и е 

указал да се извърши сл. справка в АССГ – за наличие на преюдициален спор 

и е насрочил делото. В с. з. на 01.11.2012 г. съдът е дал ход по същество на 

делото, решението е обявено на 07.11.2012 г.;  

  - адм. д. № 13/2012 г., обр. на 11.01.2012 г., на доклад на съдия 

Вълков, жалба по чл. 156 ДОПК във вр. с. чл. 9б ЗМДТ. В с. з. на 23.04.2012 г. 

е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне  съдът е установил, 

че делото не е изяснено от фактическа страна – производството по отношение 

на конституирания ответник следва да се прекрати и да се конституира друг 

ответник, както и че не са представени всички относими към правния спор 

писмени доказателства. С определение от 23.05.2012 г. съдът е отменил 

дадения ход по същество на делото, конституирал е ответник, дадени са 

указания и делото е насрочено. Проведени са с. з. на: 25.06.2012 г.; 16.07.2012 
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г.; 24.09.2012 г.; 15.10.2012 г., когато е даден ход по същество на делото. 

Решението е обявено на 15.11.2012 г.; 

  - адм. д. № 84/2012 г., обр. на 13.03.2012 г., на доклад на съдия 

Вълков, жалба по чл. 185 АПК – предмет на оспорване са отделни разпоредби 

от подзаконов нормативен акт на орган на местното самоуправление. В с. з. на 

19.11.2012 г. е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът 

е констатирал, че оспорването е недопустимо, поради което с определение от 

19.12.2012 г. е отменил определението за даване ход по същество и е 

прекратил производството по делото; 

  - адм. д. № 170/2010 г. /съдия Габриела Христова/ е образувано на 

05.08.2010 г. по жалба срещу мълчалив отказ на кмета на Община Ловеч, 

депозирана на 29.07.2010 г. направо в съда. С разпореждане от 30.07.2010 г. на 

председателя на съда е изискана на основание чл. 152 от АПК 

административната преписка. В съдебно заседание от 17.05.2011 г. съдът е дал 

ход по същество. С определение от 15.06.2011 г., постановено в срока за 

произнасяне по същество, съдът е отменил определението си за даване на ход 

по същество и е отхвърлил жалбата. С определение от 19.09.2011 г., 

постановено по адм. д. № 10855/2011 г., Върховният административен съд е 

оставил в сила акта на Административен съд – Ловеч; 

 - адм. д. № 285/2010 г. /съдия Димитрина Павлова/ е образувано 

на 01.12.2010 г. по жалба по чл. 215 от ЗУТ срещу заповед на началника на 

РДНС Северозападен район, постъпила в съда на 30.11.2010 г. В съдебно 

заседание от 24.02.2011 г. е даден ход по същество. В срока за произнасяне по 

същество, съдът е установил, че делото не е изяснено от фактическа страна, 

поради което с определение, постановено на 22.03.2011 г., е отменил 

определението си за даване на ход по същество и делото е насрочено в 

открито заседание за 28.04.2011 г. На тази дата делото отново е обявено за 

решаване. С определение от 27.05.2011 г. съдът повторно е отменил дадения 

ход по същество, тъй като е установил, че делото не е изяснено от фактическа 

страна и е насрочил ново открито заседание за 16.06.2011 г. Решение по 

делото е постановено на 15.07.2011 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени 

на 19.07.2011 г.; 

   - адм. д. № 27/2011 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

28.01.2011 г. по жалба срещу заповед на директора на Областна дирекция 

„Земеделие”, постъпила в съда на тази дата. На 25.02.2011 г. е постановено 

определение по чл. 157 от АПК, с което производството е насрочено в открито 

съдебно заседание за 28.03.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 27.04.2011 

г. съдът е отменил определението си за даване на ход по същество, след като е 

констатирал, че административната преписка е непълна. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 16.05.2011 г. Решение по делото е постановено на 

16.06.2011 г., за което съобщения са изпратени на страните на 22.06.2011 г.; 

   - адм. д. № 67/2011 г. /съдия Любомира Кръстева/ е образувано на 

15.03.2011 г. по жалба срещу решения на директора на Дирекция „Местни 

данъци и такси” при Община Ловеч, постъпила в съда на тази дата. С 

разпореждане от 17.03.2011 г. съдът е оставил без движение производството 
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по делото и дал указания за отстраняване на нередовности. Съобщение за 

указанията е изпратено на 17.03.2011 г. На 05.04.2011 г. е постановено 

определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което производството по делото е 

насрочено за 28.04.2011 г. В съдебно заседание от 15.09.2011 г. съдът е дал ход 

по същество. С определение от 19.09.2011 г., постановено в срока за 

произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход 

по същество, след като е констатирал непълнота на представената 

административна преписка. Ново открито съдебно заседание е насрочено за 

29.09.2011 г. Решение по делото е постановено на 06.10.2011 г., на която дата 

са изпратени съобщения за страните. Решението е обжалвано пред Върховния 

административен съд, който с решение от 16.03.2012 г. по адм. д. № 

14728/2011 г. е отменил същото и го е върнал за ново разглеждане от друг 

състав. При връщането е образувано адм. д. № 97/2012 г. Разгледано в едно 

открито съдебно заседание от 18.05.2012 г. и постановено решение на 

15.06.2012 г.; 

   - адм. д. № 47/2012 г. /съдия Йонита Цанкова/ е образувано на 

03.02.2012 г. по жалба срещу мълчалив отказ на директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Ловеч, след като е изпратено по 

компетентност от Административен съд София - град. Делото е разпределено 

на случаен принцип на 03.02.2012 г. С определение от 21.02.2012 г. съдът е 

изискал административната преписка и е насрочил производството в открито 

заседание за 21.03.2012 г. Съобщения за акта на съда са изпратени на 

29.02.2012 г. В съдебно заседание от 18.04.2012 г. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 18.05.2012 г. съдът е отменил 

дадения ход по същество и е оставил производството без движение за 

отстраняване на нередовности, констатирани в жалбата. С определение от 

06.06.2012 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството. Определението е влязло в сила на 19.06.2012 г.; 

   - адм. д. № 30/2012 г. /съдия Дианка Дабкова/ е образувано на 

20.01.2012 г. по жалба срещу заповед на кмета на Община Ябланица, 

постъпила в съда на тази дата. С определение от 16.02.2012 г. съдът е дал 

указания на административния орган да представи в пълнота 

административната преписка. Съобщение за дадените указания са изпратени 

на тази дата. Указанията са изпълнени на 24.02.2012 г. На 07.03.2012 г. е 

постановено определение по чл. 157, ал. 1 от АПК, с което производството е 

насрочено в открито съдебно заседание за 23.03.2012 г. В първото открито 

заседание е даден ход по същество. С определение от 23.04.2012 г. съдът е 

отменил протоколното си определение за даване на ход по същество и е 

насрочил ново открито заседание за 22.06.2012 г., след като е констатирал, че 

въпреки дадените указания на ответника, административната преписка е 

непълна. Решение по делото е постановено на 23.07.2012 г., съобщения за 

което са изпратени на 24.07.2012 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
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  От проверените дела се установява, че определения за отмяна на 

дадения ход по същество са постановявани най-често поради неизясняване на 

делото от фактическа страна и/или  непълнота на административната преписка 

като по две от проверените дела съдът два пъти е отменил дадения ход по 

същество. Друга причина за отмяна на дадения ход по същество е  липсата на 

годен предмет за съдебен контрол или липсата на правен интерес за 

оспорване, констатирано в срока за произнасяне на решението. Само по едно 

от проверените дела се установи, че причина за отмяна на дадения ход по 

същество е конституиране на заинтересовани страни, които са станали 

известни на съда след приемане на експертизата.  

  

 

  7. Спрени административни дела през 2011  и 2012 г. 

   

  Към момента на извършване на проверката се установиха три 

спрени производства, проверката на които установи:  

- гр. д. № 179/2011 г., обр. на 27.06.2011 г., на доклад на съдия 

Дабкова, от 21.05.2012 г. съдия Кръстева, иск по чл. 203 АПТ във вр. с чл. 1, 

ал. 1 ЗОДОВ. Исковата молба е постъпила в съда на 27.06.2011 г. с пощенско 

клеймо от 23.06.2011 г. Разпределението е извършено на 27.06.2011 г., 

приложен е протокол от случайното разпределение. С определение от 

03.08.2011 г. съдът е разделил производството по делото, като производството 

в частта относно иска по чл. 257 АПК и по чл. 128, ал. 2 АПК е докладвано на 

председателя за образуване на отделно производство. Съдът е постановил 

спиране на производството до постановяване на влязъл в сила акт на съда по 

новообразуваното дело по отделения иск по чл. 257 АПК. С разпореждане от 

04.08.2011 г. съдът е постановил да се приложат по делото разпечатки от 

деловодната програма за движението на новообразуваните дела след 

разделянето. По делото са приложени разпечатки от деловодната програма за 

движението на адм. д. № 235/2011 г. – от 10.02.2012 г. и адм. д. № 236/2011 г. 

– от 05.04.2012 г. На 18.05.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството и с определение от с. д. делото е възобновено, съдът е 

отстранил съдия Дабкова от разглеждане на производството на осн. чл. 22, ал. 

2 във вр. с ал. 1, т. 6 ГПК. Приложен е протокол от 21.05.2012 г. от новото 

разпределение – определена е съдия Кръстева. В с. з. на 04.10.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК като е 

посочено, че производството се спира за срок от 5 месеца. На 04.03.3013 г. е 

постъпила молба за възобновяване на производството. С определение от 

04.03.2013 г. съдът е възобновил производството и насрочил делото за 

08.04.2013 г., когато е даден ход на делото и е отложено по доказателства за 

03.06.2013 г.; 

   - адм. д. № 183/2012 г. /съдия Дианка Дабкова/ е образувано на 

11.07.2012 г. по жалба по чл. 215 от ЗУТ срещу заповед на кмета на Община 

Ловеч, постъпила в съда на 09.07.2012 г. Датата на образуване е отразена 

единствено на корицата на делото. В печат на първата страница от жалбата е 

отразена датата на постъпване на административната преписка в съда, в 
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отделен печат е отбелязан размерът на внесената държавна такса. Делото е 

разпределено на докладчик на 11.07.2012 г., видно от протокола за избор на 

докладчик. С определение от 01.08.2012 г. съдът е оставил производството без 

движение и дадени указания, съобщение за което е изпратено на същата дата. 

На 01.11.2012 г. е постъпила молба от пълномощник по делото, с която е 

направено искане за спиране на производството по съгласие на страните на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК. В открито 

съдебно заседание, проведено на 27.11.2012 г., изявление в този смисъл е 

направено и от процесуалния представител на жалбоподателя. С протоколно 

определение от тази дата съдът е спрял производството по делото и 

предупредил страните за последиците по чл. 231, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от 

АПК. Към момента на проверката не е изтекъл 6-месечния срок; 

   - адм. д. № 284/2012 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

17.10.2012 г. по жалба по чл. 152 от АПК във вр. с чл. 118 от КСО срещу 

решение на директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч, постъпила на тази дата. 

Датата на образуване е отразена единствено на корицата на делото, в печат, 

поставен на първата страница на жалбата, е отбелязана датата на получаване 

на административната преписка. С протоколно определение от 17.12.2012 г. 

съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК във вр. с чл. 144 от АПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на 

адм. д. № 11468/2012 г. на Административен съд София – град. С 

определението си съдът е указал да се изисква служебна справка за 

движението на преюдициалното производство. Периодично са изпращани 

писма, с която е искана информация от Административен съд София – град. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

  Проверката на делата от тази категория сочи, че спрените дела на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – съгласие на страните се следят от 

деловодството. По адм. д. № 179/2011 г. съдът е постановил, че спира 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК като е посочил изрично, че 

спира производството за 5 месеца. По делото, спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т . 4 

ГПК са изисквани справки за движението на преюдициалното производство. 

 
 

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

  Исковете за обезщетения за вреди, които се разглеждат от 

административните съдилища са по реда на чл. 1 ЗОДОВ във вр. с чл. 203 

АПК. Проверката на случайно избрани дела установи:  

  - адм. д. № 106/2012 г., обр. на 03.04.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 30.03.2012 г., 

разпределението е извършено на 03.04.2012 г. С разпореждане от 17.04.2012 г. 

ИМ е оставена без движение. Съобщението е получено на 18.04.2012 г., 

връчено на 21.04.2012 г. С определение от 16.05.2012 г. съдът е констатирал, 

че ИМ не отговаря на изискванията на чл. 129, ал. 3 във вр. с ал. 2 ГПК, 
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поради което е постановил връщане на ИМ и е прекратил производството по 

делото; 

  - адм. д. № 124/2012 г., обр. на 18.04.2012 г., на доклад на съдия 

Павлова, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 18.04.2012 г. и на същата 

дата е разпределено делото. С определение от 26.04.2012 г. съдът е оставил 

ИМ без движение с указания до ищеца. Съобщението е изготвено на 

26.04.2012 г., връчено на 02.05.2012 г. С определение от 18.05.2012 г. съдът на 

осн. чл. 129, ал. 3 ГПК е върнал ИМ и е прекратил производството; 

   - адм. д. № 280/2012 г., обр. на 12.10.2012 г., на доклад на съдия 

Цанкова, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 12.10.2012 г., 

разпределението е извършено на с. д. С определение от 15.10.2012 г. съдът е 

оставил ИМ без движение. Съобщението е изготвено на 16.10.2012 г., връчено 

на 19.10.2012 г. С определение от 06.11.2012 г. съдът е констатирал, че ИМ не 

отговаря на изискванията на чл. 129, ал. 3 ГПК, поради което е върнал ИМ и е 

прекратил производството по делото; 

  - адм. д. № 66/2012 г., обр. на 21.02.2012 г., на доклад на съдия 

Дабкова, иск по чл. 203 АПК. ИМ е постъпила на 20.02.2012 г., 

разпределението е извършено на 21.02.2012 г. С определение от 21.03.2012 г. 

съдът е оставил ИМ без движение. С разпореждане от 21.03.2012 г. съдът е 

изискал от началника на затвора – Ловеч да представи официална справка за 

ищеца, лишен от свобода. Съобщенията са изготвени на 23.03.2012 г., връчени 

съответно на 27.03.2012 г. и на 03.04.2012 г. На 02.04.2012 г. е постъпила 

справка от началника на затвора. На 10.04.2012 г. е постъпила молба -

декларация от ищеца. С определение от 21.05.2012 г. съдът отново е оставил 

ИМ без движение, с указания. Съобщението е изготвено на 22.05.2012 г., 

връчено на 28.05.2012 г. С определение от 13.06.2012 г. съдът е констатирал, 

че ИМ не отговаря на изискванията на чл. 129, ал. 3 ГПК, поради което е 

върнал ИМ и е прекратил производството по делото;   

   - адм. д. № 252/2012 г. /съдия Любомира Кръстева/ е образувано 

на 31.08.2012 г. по искова молба по ЗОДОВ, постъпила в съда на тази дата. 

Делото е разпределено на случаен принцип в деня на образуването му, видно 

от протокола за електронно разпределение. С определение от 31.08.2012 г. 

съдът е оставил на основание чл. 158, ал. 1 от АПК производството без 

движение за отстраняване на нередовности в исковата молба. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на 03.09.2012 г. и е получено от ищеца на 

05.09.2012 г. С определение от 21.09.2012 г. съдът е върнал исковата молба, 

влязло в сила на 02.10.2012 г., след като е приел, че нередовностите не са 

отстранени; 

   - адм. д. № 156/2012 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

12.06.2012 г. по искова молба по ЗОДОВ, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 03.08.2012 г., постановено на основание чл. 127, 128 и 129 от 

ГПК, съдът е оставил производството без движение. Указанията са доведени 

до знанието на ищеца на 16.08.2012 г. със съобщение, изпратено на 03.08.2012 

г. Молба в изпълнение на дадените указания е постъпила на 21.08.2012 г. С 

определение от 23.10.2012 г. съдът е оставил без разглеждане исковата молба, 

върнал молбата и е прекратил производството, след като е приел, че не са 
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изпълнени указанията. Определението за прекратяване е оставено в сила с 

определение на Върховния административен съд, постановено по адм. д. № 

13742/2012 г.  

   

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

  От проверката на делата, образувани по чл. 203 АПК се установи, 

че всички дела са прекратени на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК.  

  Независимо че всички производства са прекратени следва да се 

посочи, че първото разпореждане на съда по редовността на исковата молба е 

постановявано между 3 и 14 дни след образуване на делото Изключение се 

установи по две дела - по едно дело разпореждането е постановено 1 месец 

след образуването му, а по второто дело – след 1 месец и 20 дни.  

 

 

  9. Административни дела с регламентирани кратки 

процесуални срокове за разглеждане 

  

  Проверката на дела от тази категория установи, че само едно дело 

е образувано като частно административно, всички останали дела са 

образувани като административни дела.  

  Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

   - адм. д. № 129/2012 г., обр. на 23.04.2012 г., на доклад на съдия 

Кръстева, искане по чл. 166, ал. 2 АПК. Искането е постъпило на 23.04.2012 г. 

в 15:18 ч., разпределено на дежурния съдия. С определение от 24.04.2012 г., 

постановено в з. з., съдът е постановил спиране на предварителното 

изпълнение на посочената в искането заповед; 

  - адм. д. № 101/2012 г., обр. на 22.03.2012 г., на доклад на съдия 

Кръстева, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 22.03.2012 г. 

в 10:33 ч., разпределено на дежурен съдия на същата дата. С определение от 

22.03.2012 г. съдът е допуснал разкриване на сведения, представляващи 

данъчна и осигурителна тайна, определил е субекта, срока, и обхвата на 

конкретните индивидуализиращи данни; 

  - ч. адм. д. № 261/2012 г., обр. на 21.09.2012 г., на доклад на съдия 

Павлова, искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Искането е постъпило на 20.09.2012 г. 

в 16:52 ч., разпределено на дежурен съдия на 21.09.2012 г. С определение от 

21.09.2012 г. съдът е продължил срока на предварителните обезпечителни 

мерки за налагането на запор върху МПС като е определен срок на действие – 

до издаване на ревизионен акт по ревизията, но не по-късно от 15.10.2012 г.; 

  - адм. д. № 122/2012 г., обр. на 18.04.2012 г., на доклад на съдия 

Павлова, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 18.04.2012 г. 

в 10:21 ч., разпределено на същата дата.  С определение от 18.04.2012 г. съдът 

е допуснал разкриване на данни, представляващи данъчна и осигурителна 

информация, определил е субекта, обхвата на конкретните 

индивидуализиращи данни и срока за разкриване на сведенията;  
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  - адм. д. № 157/2012 г., обр. на 13.06.2012 г., на доклад на съдия 

Цанкова, искане по чл. 75, ал. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 13.06.2012 г. 

в 10:48 ч., разпределено на дежурен съдия на с. д. С определение от 13.06.2012 

г. съдът е постановил разкриване на сведения, съставляващи данъчна и 

осигурителна информация,  определил е субекта, обхвата и срока за 

разкриване на сведенията; 

  - адм. д. № 193/2012 г., обр. на 20.07.2012 г., на доклад на съдия 

Цанкова, искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Искането е постъпило на 20.07.2012 г. 

в 15:17 ч., разпределено на дежурен съдия на с. д. С определение от 20.07.2012 

г. съдът е продължил срока на предварителните обезпечителни мерки, за 

налагането на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки с 

определен срок – до издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 16.10.2012 

г.;  

   - адм. д. № 23/2012 г. /съдия Габриела Христова/ е образувано на 

18.01.2012 г. по искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК, постъпило на тази дата. С 

определение от 19.01.2012 г. съдът е допуснал разкриване на данъчна 

информация, субектът, по отношение на който се разкрива, обхватът и срок 

/14-дневен/ за разкриването й. Копие от определението е изпратено на 

19.01.2012 г.; 

   - адм. д. № 31/2012 г. /съдия Габриела Христова/ е образувано на 

21.01.2012 г., след като с определение от 20.01.2012 г. адм. д. № 209/2012 г. е 

разделено искане, което има за предмет административен акт, различен от 

този, във връзка с който е образувано адм. д. № 209/2012 г. След образуване на 

адм. д. № 31/2012 г., с разпореждане от 21.01.2012 г. съдът е разделил 

искането за спиране на изпълнението на Заповед № ДК-02-СЗР – 

208/05.07.2011 г. от искането за възстановяване на срока за оспорване на 

същата, като предмет на настоящото е оставено искането за спиране на 

изпълнението на заповедта. С определение от 23.01.2012 г. искането е 

оставено без уважения и съобщение е изпратено на тази дата; 

   - адм. д. № 250/2012 г. /съдия Дианка Дабкова/ е образувано на 

29.08.2012 г. по искане по чл. 121, ал. 4 от ДОПК, постъпило на тази дата. С 

определение от 29.08.2012 г. съдът е оставил без уважение искането; 

   - адм. д. № 82/2012 г. /съдия Дианка Дабкова/ е образувано на 

13.03.2012 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило на тази дата. 

С определение от 13.03.2012 г. съдът е допуснал разкриване на информация, 

субектът, по отношение на който се разкрива, обхватът и 14-дневен срок за 

разкриването й. Копие от определението е изпратено в същия ден; 

   - адм. д. № 182/2012 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

09.07.2012 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило на тази дата. 

С определение от същия ден съдът е оставил без уважение искането. 

Съобщение е изпратено на 10.07.2012 г.; 

   - адм. д. № 185/2012 г. /съдия Мирослав Вълков/ е образувано на 

11.07.2012 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило на тази дата. 

С определение от 11.07.2012 г. съдът е допуснал разкриването на данъчна 

информация, определил е субекта, по отношение на който се разкрива, обхвата 
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и срока за разкриването й /10 – дневен/. Съобщение е изпратено в деня на 

постановяване на съдебния акт. 

   

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

Съдиите са се произнасяли по исканията в деня на постъпването  

им в съда, с изключение на 2 дела, по които произнасянето е извършено на 

следващия ден. По едно от проверените дела се установи, че съдът се е 

произнесъл 2 дни след постъпване на искането като преди това е постановил 

разделяне на производството по постъпилото искане за спиране на 

изпълнението на посочена заповед от искането за възстановяване на срок.  

 

    

  ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 
    

  1. Разгледани касационни производства през 2013 г.  

   

  Към момента на извършване на проверката всички образувани и 

разгледани касационни производства през 2011 г. и 2012 г. бяха върнати на 

съответния първоинстанционен съд, поради което се извърши проверка на 

касационни дела, образувани през 2013 г.  

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

   - к. адм. д. № 110/2013 г., обр. на 09.04.2013 г., на доклад на съдия 

Вълков, по касационна жалба срещу решение на РС – Ловеч. Делото е 

постъпило на 09.04.2013 г. и на същата дата е разпределено. С разпореждане 

от 09.04.2013 г. съдът е нарочил делото за 08.05.2013 г.; 

- к. адм. д. № 90/2013 г., обр. на 01.04.2013 г., на доклад на съдия 

Кръстева, по касационна жалба срещу решение на РС –Троян. Делото е 

постъпило на 01.04.2013 г. и на същата дата е разпределено. С разпореждане 

от 03.04.2013 г. делото е насрочено за 24.04.2013 г.; 

- к. адм. д. № 87/2013 г., обр. на 29.03.2013 г., на доклад на съдия 

Христова, по касационна жалба срещу решение на РС – Ловеч. Делото е 

постъпило на 29.03.2013 г. и на същата дата е разпределено. С разпореждане 

от 01.04.2013 г. делото е насрочено за разглеждане за 17.04.2013 г.; 

- к. адм. д. № 84/2013 г., обр. на 20.03.2013 г., на доклад на съдия 

Павлова, по касационна жалба срещу решение на РС – Луковит. Делото е 

постъпило на 20.03.2013 г. и на същата дата е извършено разпределението. С 

разпореждане от 20.03.2013 г. делото е насрочено за 23.04.2013 г.; 

- к. адм. д. № 83/2013 г., обр. на 20.03.2013 г., на доклад на съдия 

Дабкова, по касационна жалба срещу решение на РС – Луковит. Далото е 

постъпило на 20.03.2013 г., разпределението е извършено на с. д. С 

разпореждане от 29.03.2013 г. делото е насрочено за 23.04.2013 г.; 

- к. адм. д. № 45/2013 г., обр. на 12.02.2013 г., на доклад на съдия 

Цанкова, по касационна жаба срещу решение на РС – Ловеч. Делото е 
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постъпило на 12.02.2013 г., разпределението е извършено на с. д. С 

разпореждане от 20.02.2013 г. делото е насрочено за 17.04.2013 г.  

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 

  От проверката на делата се установи, че разпореждането на съда за 

насрочване на делото в открито съдебно заседание е постановявано в деня на 

образуване на делото или в рамките на 2 - 3 дни. Само по едно делото 

разпореждането е постановено 8 дни след образуването му. Делата са 

насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание между 17 дни и 1 

месец.   

  Похвална е срочността за насрочване и разглеждане на 

касационните производства.   

 

  

  2. Обявяване на съдебните актове по касационните 

производства  

  

  От изготвената справка за обявените съдебни актове по 

касационни делата, образувани през 2011 г. и 2012 г., както и след извършена 

проверка по книгите за открити съдебни заседания, се констатира следното: 

  През 2011 г. съдиите са спазвали срока, визиран в чл. 221, ал. 1 от 

АПК. 

  През 2012 г. по 7 касационни дела не е спазен срока визиран в чл. 

221, ал. 1 от АПК, както следва: 

  - по 3 дела решението е обявено в срок до два месеца от 

обявяването му за решаване – едно дело на доклад на съдия Дабкова и 2 дела 

на доклад на съдия Вълков; 

  - по 3 дела решението е обявено в срок до три месеца от 

обявяването му за решаване, на доклад на съдия Вълков; 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 4 месеца от обявяването 

му за решаване, на доклад на съдия Вълков. 

 

  Съдиите са проявявали стремеж към бързо приключване на 

касационните производства и са постановявали съдебните решения в месечен 

срок, с изключение на съдия Вълков, който е допуснал значителна забава по 4 

касационни дела.  

 

 3. Касационни дела с отменен ход по същество 

 

  От изготвената справка за нуждите на проверката се установи, че 

през 2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество по 2 дела и е прекратил 

производството.  

  През 2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество на 4 дела, 

като по две от делата съдът се е отвел от разглеждане на делото, поради което 

производството е възобновено и насрочено. 
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  Проверката констатира, че няма спрени касационни дела. 

   

  

 V. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЛОВЕЧ  

    

                    Организационното и административно ръководство на 

Административен съд – Ловеч,  осъществявано от председателя на съда 

Габриела Христова е на добро ниво. Заместник-председателят Любомира 

Кръстева и административният секретар подпомагат работата на председателя 

на съда.  

Административният секретар периодично извършва проверка на 

съдебно деловодство, воденето на книгите и регистрите. Резултатите от 

проверката се докладват на председателя на съда.  Всички деловодни книги се 

водят на електронен и хартиен носител при спазване  изискванията на 

ПАРОАВАС. 

Отделните служби работят добре, всички съдебни служители са 

добре обучени и изпълняват стриктно задълженията си. Служба „Съдебно 

деловодство” полага усилия за подобряване на работата в деловодството. През 

2011 г. и 2012 г. съдебните деловодители са участвали в различни обучителни 

семинари, организиран от НИП и от административните съдилища. Един 

деловодител изпълнява функциите на завеждащ регистратура за 

класифицирана информация като при отсъствие е определен деловодител, 

който да го замества. Системният администратор периодично провежда 

обучения на съдиите и съдебните служители за работа с електронната 

деловодна система. 

 

  През 2011 г. съдебните секретари са трима. От 2012 г. съдебните 

секретари са четирима като един секретар влиза с двама съдии и един секретар 

е определен за двата касационни състава. Независимо че един секретар работи 

с двама съдии, не се установиха пропуски в работата на съдебните секретари, 

протоколите се водят стриктно и се изготвят в срок.  

  

Системният администратор Красимир Атанасов извършва 

проверка в деловодната програма за постъпилите актове подлежащи на 

публикуване, като заличава личните данни при спазване изискванията на 

Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицирана 

информация.  

 

           Системният администратор е задължен ежемесечно да разпечатва 

на хартиен носител съдебните решения от деловодната програма, при спазване 

на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на 

класифицираната информация. В съда се води регистър на съдебните решения, 

който се съхранява в деловодството на съда. 
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  В Административен съд – Ловеч работят двама призовкари. При 

проверката на делата не се установиха проблеми с връчването на съобщенията 

и призовките в съдебния район.  

 

  Утвърдена практика в съда е да се провеждат общи събрания на 

съдиите за обсъждане както на текущи проблеми и задачи, така и за обсъждане 

на проблеми от материално-правен и процесуално правен характер. При 

обсъждане на въпроси от материално-правен и процесуално правен характер 

се обсъжда практиката на другите административни съдилища и ВАС. 

   

 Проверката по образуване на делата установи, че няма изричен акт 

на председателя на съда или на съдията-докладчик, от който да е видно датата 

на образуване на делото. Делата се разпределят от председателя на съда в деня 

на постъпване на книжата, по изключение на следващия ден. Дата на 

разпределение на делото се счита за дата на образуването му. По всички дела е 

приложен протокол от случайното разпределение. След разпределението на 

делата от програмата за случаен подбор, същите са връщат в деловодствата и 

най-късно на следващия ден делата се докладват на съответния съдия-

докладчик.  

 

 Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа 

за случайния подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. По време на 

проверката се извърши проверка на архива от програмата за случайно 

разпределение на делата, при която не се установи повторен избор, при вече 

определен съдия (освен случаите на отвод) или избор с конкретно определен 

съдия. На дежурен съдия се разпределят делата, по които съдът следва да се 

произнесе незабавно или в кратък срок - чл. 75 и чл. 121 от ДПК, чл. 60 АПК, 

чл. 63 ЗМВР, чл. 250, чл. 280 и чл. 297 от АПК. 

 

 Средната натовареност през 2011 г. на съдия (изчислено за 5 

съдии, без делата на доклад на председателя М. Вълков), спрямо всички дела 

(включително частни, касационни и останали несвършени дела от предходен 

период) е 174 дела годишно или 14.5 дела на месец. Съдия М. Вълков е бил 

със средна натовареност 8 дела на месец. 

   

Средната натовареност през 2012 г. на съдия (изчислено за 5 

съдии, без делата на доклад на председателя Г. Христова), спрямо всички дела 

(включително частни, касационни и останали несвършени дела от предходен 

период) е 146.4 дела годишно или 12.2 дела на месец.  Съдия Г. Христова е 

била със средна натовареност 7.08 дела на месец. 

 

  Проверката по движението на първоинстанционните граждански 

дела установи, че основни причини за неприключване на производствата в 

тримесечен срок са отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-

често за изготвяне на експертизи; пренасрочване на с. з. поради заболяване на 

съдията-докладчик или поради участие в семинар; отлагане на делата по 
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доказателствата; отмяна на дадения ход по същество на делото и насрочване 

на съдебно заседание.  По някои от проверените дела се установи, че 

причината за неприключване на производствата в тримесечен срок е 

несвоевременното постановяване на определението по чл. 157, ал. 1 АПК – 

между 1 и 2 месеца от постъпване на жалбата, което е довело до насрочване на 

заседание след съдебната ваканция или около 4 месеца след постъпване на 

жалбата в съда. За пълнота следва да се отчете, че в констатираните случаи, 

жалбите са били редовни.  

  На общо събрание на съдиите следва да се обсъди констатираното 

забавяне при постановяване на определението по чл. 157, ал. 1 от АПК и да се 

набележат мерки за спазване изискването за насрочване на делото в 

двумесечен срок от постъпване на жалбата, регламентирано в чл. 157, ал. 1, 

изр. второ от АПК. 

  

 Основни причини за неприключване на производствата към 

31.12.2012 г. са: оставяне на жалбите без движение; отлагане на съдебни 

заседания по доказателствата; отлагане на с. з. поради заболяване на съдията-

докладчик или участието му в семинар; отмяна на дадения ход по същество на 

делото и насрочване на съдебно заседание; отлагане на съдебни заседания за 

след периода на съдебната ваканция. 

 

 Проверката по движението на административните дела налага 

извод, че някои производства биха могли да приключат в по-кратък срок – при 

срочно администриране на жалбата и своевременно произнасяне по  

постъпилите книжа по делата от страна на съдията-докладчик. Прави 

впечатление, че не малък брой съдебни заседания са пренасрочвани поради 

участие на съдията в семинар, което допълнително е удължило срока за 

разглеждане на делата.  

 

  Проверката на ненасрочените към 31.12.2012 г. административни 

дела установи, че причините са обективни – всички дела са образувани в края 

на годината, с изключение на едно дело, подробно описано в констативната 

част на акта. 

 

  От проверените дела се установи, че определения за отмяна на 

дадения ход по същество са постановявани по инициатива на съда, най-често 

поради неизясняване на делото от фактическа страна или непълнота на 

административната преписка, установено в срока за постановяване на 

решението, което налага извод за недостатъчно задълбочено проучване на 

делата от съдията-докладчик.  

 

Делата, с регламентирани кратки процесуални срокове, по които 

съдът се произнася с определение или разпореждане, се образуват като 

административни, а не като частни административни дела (съгласно нормата 

на чл. 89, ал. 1, т. 5 от ПАРОВАС), което води до неправилно отчитане както 

броя на административните дела/частните административни дела, така и до 
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неправилно изчисляване натовареността на съдиите от Административен съд – 

Ловеч, предвид вида на делата.   

 

Проверката на спрените делата установи, че всички спрени дела  

са администрирани прецизно. По спрените дела на осн. чл. 129, ал. 1, т . 4 ГПК   

във вр. с чл. 144 АПК са изисквани справки за движението на преюдициалното 

производство. Делата, спрени по съгласие на страните се следят от 

деловодството за изтичане на 6-месечния срок.  

 

  През 2011 г. съдиите са спазвали едномесечния срок, 

регламентиран в чл. 172, ал. 1 АПК, при постановяване на решението. През 

2012 г. забава при постановяване на съдебния акт се констатира по делата на 

доклад на съдия Дабкова и съдия Вълков. Предвид невисоката средна 

натовареност на съда съдия Д. Дабкова и съдия М. Вълков следва да положат 

повече усиля за недопускане на забава при постановяване на съдебния акт. 

 

  Проверените искови производства, образувани по реда на чл. 203 

АПК установи, че всички дела са прекратени на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК. Съдът 

е давал подробни указания за констатираните нередовности на исковата молба 

и след неизпълнение на указанията е прекратявал производството. 

Определенията за прекратяване на производствата са оставени в сила при 

осъществен инстанционен контрол по делата. 

 

  Проверката на делата, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. установи, че само 2 дела не са приключили 

към момента на проверката като причината за това е спиране на 

производството по делата на осн. чл. 229, ал. 1 т. 4 ГПК. По дела са изисквани 

периодични справки за движението на обуславящото дело.  

 

  Проверката на касационните дела установи, че разпореждането на 

съда за насрочване на делото в открито съдебно заседание е постановявано в 

деня на образуване на делото или в рамките на 2 - 3 дни. Делата са насрочвани 

за разглеждане в открито съдебно заседание между 17 дни и 1 месец.  

Похвална е срочността за насрочване и разглеждане на касационните 

производства. Съдебните актове са постановявани в едномесечния срок, 

регламентиран в чл. 221, ал. 1 АПК като забава се установи по четири дела, на 

доклад на съдия Вълков. 

 

  Броят на касационните дела с отменен ход по същество е 

незначителен. Проверката установи, че няма спрени касационни производства, 

няма и неприключили касационни дела, образувани през 2011 г. и 2012 г.  

Повечето касационни производства приключват в едномесечен и тримесечен 

срок.  

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на 

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

 

 1. Председателят на Административен съд – Ловеч да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки относно: 

  - постановяване на изричен акт на съда с посочване датата на 

образуване на делото (или поставяне на специално изработен за целта печат); 

  - недопускане отлагането на съдебни заседания поради служебна 

ангажираност на съдията-докладчик - участия в семинари и обучения в НИП. 

  - определяне вида на делата (административни дела и частни 

административни дела) при съобразяване с разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 5 от 

ПАРОАВАС. 

 

  2. Председателят на Административен съд – Ловеч да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 8 от ЗСВ и да свика общо събрание на 

съдиите от Административен съд - Ловеч, на което: 

 - да се обсъдят причините довели до отмяна на хода по същество  

по не малък брой първоинстанционни административни дела и се набележат 

мерки за отстраняването им. 

   

   3. Председателят на Административен съд - Ловеч, в изпълнение 

на правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, да осъществява ежемесечен 

контрол за спазване на Заповед № 85/24.04.2012 г., по отношение  на срочното 

администриране на делата и постановяване на съдебните актове. 

 

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

2, във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на Административен съд – Ловеч да 

уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки 

в изпълнение на препоръките. 

 

Настоящият акт да се изпрати на председателя на 

Административен съд – Ловеч. 

Настоящият акт, на електронен носител, да се изпрати на 

председателя на Върховния административен съд и на представляващия 

Висшия съдебен съвет, за сведение. 

              

 

    ИНСПЕКТОР: 

                         /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 

 

 

 


