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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 към окръжните прокуратури за 2011 г. и Заповед № 
ПП-01-18/28.09.2011 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Административен 
съд-Пловдив. 

Проверката в Административен съд - Пловдив е извършена за 
времето от 03.10.2011 г. до 14.10.2011 г., в изпълнение на Заповед № ПП-
01-10/07.03.2011г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, от инспектор Незабравка Стоева и експертите Мая 
Михайлова и Николай Илиев. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 
административната дейност на Административен съд - Пловдив; 
организацията по образуване, движение и приключване на 
административните дела в отделението; организация по приключване на 
административните дела в законоустановените срокове; приключилите 
административните дела и констатиране на противоречива практика. 

Обхват: Проверката обхваща всички дела, образувани в 
Административен съд - Пловдив. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 
01.01.2009г. до момента на извършване на самата проверка в 
Административен съд-Пловдив. 

Задача на проверката е определена съгласно приетата методика на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 
проверки. 

Методът на проверката е непосредствена проверка на деловодните 
книги и делата; анализ на документацията, индивидуални беседи и 
разговори. 

Проверката констатира следното: 
 
 І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

 
1. Щатна осигуреност. 
Административното и организационното ръководство на 

Административен съд-Пловдив се осъществява от председателя на съда - 
съдия Георги Петров. 

През В Административен съд-Пловдив има общо 18 /осемнадесет/ 
съдийски щата, като през 2009 г. и 2010 г. са правораздавали 17 
/седемнадесет/ съдии, поради встъпването на един от съдиите-Павлина 
Найденова още от 01.10.2008 г., като съдия във Върховния 
административен съд. 
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Към началото на 2010 г. в Административен съд-Пловдив, съгласно 
решение на Общото събрание на съдиите от съда, са били образувани 
следните три отделения: 

Първо отделение – 8 /осем/ съдийски състава; 
Второ отделение – 5 /пет/ съдийски състава; 
Трето отделение – 4 /четири/ съдийски състава; 
С оглед констатирано трайно увеличение на постъпленията на 

данъчни и митнически дела със Заповед № 123/21.04.2010 г., на основание 
чл. 93, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед № 
250/27.12.2007 г., както и Решение на Общото събрание на съдиите, 
отразено в Протокол от 13.04.2010 г., административният ръководител на 
Административен съд-Пловдив е утвърдил две специализирани отделения 
на съда, считано от 01.05.2010 г., както следва: 

Първо отделение – разглежда административни дела, свързани с 
устройството на територията и кадастъра; делата, свързани със 
собствеността и ползването на земеделските земи и горите; 
административните дела по Кодекса на труда, Закона за държавния 
служител, ЗОВС и ЗМВР, както и всички други административни дела, 
които не попадат по предмет  във Второ отделение. 

Отделението се състои от 11 /единадесет/ съдии, включително 
председателя на съда, а именно: Георги Петров, Таня Комсалова, 
Анелия Харитева, Стоил Ботев, Здравка Диева, Недялко Бекиров, 
Велизар Русинов, Милена Дичева, Любомира Несторова, Величка 
Георгиева и Йордан Русев; 

Второ отделение – разглежда делата, свързани с държавната и 
общинска собственост, местното управление и местната администрация, 
свързаните с тази материя различни въпроси по концесии, търгове, местни 
избори, реституцията по ЗОСОИ, обществено, здравно, пенсионно 
осигуряване, социално подпомагане, обезщетения за временна 
нетрудоспособност и безработица, оценка на работоспособността, както и 
делата за достъп до обществена информация и всички дела, образувани по 
искове по Административно-процесуалния кодекс. 

Отделението се състои от 6 /шестима/ съдии, включително един зам. 
председателя на съда, а именно: Явор Колев, Янко Ангелов, Мариана 
Михайлова, Георги Пасков, Калин Куманов и Татяна Нанкова. 

 
Към 03.10.2011 г., съгласно предоставена справка от 

Административен съд - Пловдив, съдийският състав включва в 
първоинстанционните съдебни състави следните съдии: 

 
І-ви състав - съдия Георги Господинов Петров; 
ІІ-и състав – съдия Дичо Иванов Дичев; 
ІІІ-ти състав - съдия Таня Борисова Комсалова - Колева; 
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ІV-ти състав - съдия Анелия Илиева Харитева - Манолова; 
V-ти състав - съдия Стоил Делев Ботев; 
VІ-ти състав – съдия Здравка Георгиева Диева; 
VІІ-ми състав – съдия Явор Иванов Колев; 
VІІІ-ми състав – съдия Недялко Георгиев Бекиров; 
ІХ-ти състав – съдия Велизар Славчев Русинов; 
Х-ти състав – съдия Янко Ангелов Ангелов; 
ХІ-ти състав – съдия Милена Маринова Несторова - Дичева; 
ХІІ-ти състав – съдия Мариана Михайлова Михайлова; 
ХІІІ-ти състав – съдия Георги Христов Пасков; 
ХІV-ти състав – съдия Величка Атанасова Георгиева; 
ХV-ти състав – съдия Любомира Кирилова Несторова; 
ХVІ-ти състав – съдия Калин Радков Куманов; 
ХVІІ-ти състав – съдия Татяна Иванова Петрова; 
ХVІІІ-ти състав – съдия Йордан Росенов Русев. 
 
2. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Административен съд-Пловдив, за създаване и 
промени в организацията на административната дейност на съда 
  

 - Заповед № 24А/26.03.2007 г. и Заповед № 260/28.12.2007 г. за 
определяне на вътрешни правила за разпределение на делата в 
Административен съд-Пловдив на случаен принцип;  

- Заповед ЛС № 219/30.09.2009 г. и Заповед № 197/04.08.2009 г., 
издадени във връзка с лицата, имащи право да извършват разпределение на 
делата в съда; 

 - Заповед № 250/27.12.2007 г. за създаване на специализирани по 
материя отделения, както следва: Първо отделение – разглежда 
административни дела, свързани с данъчното облагане и събиране на 
митническите сборове; Второ отделение – разглежда дела, свързани с 
устройството на територията и кадастъра; дела, свързани със собствеността 
и ползването на земеделските земи и горите; административни дела по 
Кодекса на труда, Закона за държавни служител, ЗОВС и ЗМВР, както и 
всички административни дела, които не попадат по предмет в останалите 
две отделения; Трето отделение – разглежда дела, свързани с държавната 
и общинска собственост, местно управление и администрация и т.н.; 

 - Заповед № 87/17.04.2009 г. и Заповед № 123/21.04.2010 г. за 
преразпределение в специализираните по материя отделения; 
  - Заповед № 236/09.07.2010 г. за преразпределение на съдиите в 
касационните състави, съгласно която, считано от 01.10.2010 г., са 
утвърдени касационни състави; 
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 - Заповед № 68/07.02.2011 г. за преразпределение на съдиите в 
касационните състави, съгласно която, считано от 08.02.2011 г., са 
утвърдени следните касационни състави: 
 
 ХІХ К. състав – Мариана Михайлова, Калин Куманов, Татяна 
Петрова; 
 ХХ К. състав – Таня Комсалова, Велизар Русинов, Йордан Русев; 
 ХХІ К. състав – Явор Колев, Янко Ангелов, Величка Георгиева; 

ХХІІ К. състав – Георги Пасков, Анелия Харитева, Стоил Ботев; 
ХХІІІ К. състав – Здравка Диева, Милена Дичева, Недялко 

Бекиров; 
ХХІV К. състав – Георги Петров, Милена Дичева, Любомира 

Несторова. 
 - Заповед № 336/14.09.2010 г., с която е разпоредено да се извърши 

проверка на работата на програмата за разпределение на делата на случаен 
принцип; 

 - Заповед № 359/05.10.2010 г., с която е разпоредено, с цел 
предотвратяване на пропуски и забави при администриране на касационни 
жалби, постъпили срещу актове на Административен съд-Пловдив, в 
качеството му на първа инстанция, да се следи изпълнението на 
изискванията на чл. 210-213, чл. 216, вр. с чл. 163, ал. 1 и 2, чл. 158 и чл. 
138 от АПК; 

 - Заповед № 58/01.02.2011 г., с която са утвърдени подробни 
вътрешни правила за случайно разпределение на делата в 
Административен съд-Пловдив; 

 - Със Заповед № 248/07.07.2011 г. е разкрит нов, ІІ-ри състав, с 
председател съдия Дичо Иванов Дичев, както и същият да замести съдия 
Милена Дичева, като член на ХХІV касационен състав. Съдия Дичо Дичев 
е командирован, считано от 18.07.2011 г., от Административен съд-
Кърджали в Административен съд-Пловдив със Заповед № 580/14.06.2011 
г. на председателя на Върховния административен съд. 

 
3. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване.  
В Административен съд-Пловдив се водят отделни книги за открити 

заседания за административните дела, разгледани от съда като първа 
инстанция, за делата, образувани пред съда, в качеството му на касационна 
инстанция. Книгите са общи за всички съдебни състави. – 2009г. – 2010г.  

 
4. Случаен принцип на разпределение на делата. 
В Административен съд-Пловдив е въведена електронната програма 

Law Chois 3.2, за разпределение на делата на случаен принцип съобразно 
разпоредбата на чл. 9 от Закона за съдебната власт, предоставена от 
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Висшия съдебен съвет. С цитираните в т. 2 Заповед № 24А/26.03.2007 г., 
Заповед № 260/28.12.2007 г., Заповед ЛС № 219/30.09.2009 г., Заповед № 
197/04.08.2009 г. и Заповед № 58/01.02.2011 г. са конкретизирани лицата 
от съда, които право да извършват разпределение на делата, както и 
регламентиран подробен вътрешен ред, гарантиращ спазването на 
принципа на случайния подбор при определяне на докладчици по делата. 
 

ІІ. Проверка на образуването и движението на делата на 
основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, както и приключването им в 
установените срокове; анализ на приключилите дела в отделението и 
констатиране на противоречива съдебна практика. 

 
Първоинстанционни административни дела, образувани пред 

Административен съд-Пловдив 
 
През 2010 г. в Административен съд-Пловдив са постъпили и са 

образувани общо 2062 броя административни дела, като през периода са 
разгледани общо 2923 броя дела, включително 861 броя дела, останали за 
разглеждане от предходен период. 
 В края на отчетния период за 2010 г. са решени общо 1927 дела, от 
които – 536 броя дела са прекратени, а 1391 броя дела са приключени с 
решение по същество. Към 31.12.2010 г. в Административен съд-Пловдив 
са останали нерешени общо 996 броя дела, които са останали висящи към 
следващия отчетен период за 2011 г. Средното постъпление от 
първоинстанционните административни дела на един съдия е `121 броя, 
или малко над 10 броя дела на съдия на месец. От решените общо 1927 
броя дела, средно на съдия за месец са решавани около 9,5 броя дела. 
 

 
Касационни административни дела, образувани пред 

Административен съд-Пловдив 
 
 През 2010 г. новообразуваните касационни дела пред 
Административен съд-Пловдив са общо 807 броя дела, като през периода 
са разгледани общо 951 броя касационни административни дела, 
включително 144 броя дела, останали от предходен период. Общият брой 
дела, решени през периода, са 790 броя дела, от които 26-прекратени, и 764 
дела, решени с акт по същество. 
 От стоящите за разглеждане общо 790 касационни дела в края на 
2010 г. са останали за решаване 161 дела. За сравнение, през 2009 г. в 
Административен съд-Пловдив общият брой на разгледаните касационни 
дела е 807, от които 120 останали от предходен период, а 
новообразуваните са били 687 дела. 
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 Средното постъпление през 2010 г., на отделен съдия, е около 47,5 
дела, или около 4 касационни дела на месец. Средният брой на свършените 
дела на съдия, за периода, е 46,5 дела, или 3,9 касационни дела на месец. 
 В хода на проверката на случаен принцип бяха проучени отделни 
категории първоинстанционни и касационни административни дела, 
разгледани за всеки състав отделно, както следва: 
 

І-ВИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ГЕОРГИ ПЕТРОВ 
 
Висящи дела, насрочени 

  - адм. д. № 1570/2011 г. е образувано на 16.06.2011 г. по жалба 
срещу Акт за установяване на публично държавно вземане, издаден от ДФ 
„З.”, депозирана в Административен съд София – град. Делото е изпратено 
по подсъдност и е постъпило в Административен съд-Пловдив на 
16.06.2011 г. По делото е приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. Върху протокола е поставена резолюция от 21.06.2011 г., 
изписана ръкописно, с която производството е оставено без движение. С 
разпореждане от 22.06.2011 г. производството е насрочено в открито 
съдебно заседание за 19.09.2011 г. Съобщения за страните са изпратени на 
същия ден. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото, 
допуснато е извършването на съдебна експертиза и делото е насрочено в 
ново заседание за 24.10.2011 г. 

 - адм. д. № 1906/2011 г. е образувано на 15.07.2011 г. по жалба 
срещу Решение за определяне на митническа стойност, депозирана на 
15.07.2011 г. Приложен протокол от случайното разпределение. С 
разпореждане от 18.07.2011 г. съдът е указал връчване на препис от 
жалбата за ответника – Митница Пловдив, който да окомплектова 
преписката; дадени са указания на жалбоподателя за представяне на 
доказателства и делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
26.09.2010 г. Съобщения за страните са изпратени на 19.07.2011 г. В 
съдебно заседание от 26.09.2011 г. е даден ход на делото и същото, за 
събиране на доказателства, е отложено за 31.10.2011 г. 

 - адм. д. № 2487/2011 г. е образувано на 17.09.2011 г. по жалба 
срещу РА и Решение на директора на НАП, ДОУИ-Пловдив, депозирана 
ведно с административната преписка на 16.09.2011 г., посредством 
приемо-предавателен протокол № 96-00-417/16.09.2011 г. С разпореждане 
на съда от 26.09.2011 г., положено върху приемо-предавателния протокол, 
НАП е задължена да представи заверено четливо копие на оспорения РА и 
производството е насрочено в открито съдебно заседание за 26.09.2011 г. 

 
Искови производства  
Пред състава не са образувани производства от тази категория. 
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Висящи неприключени дела 
- адм.д.№1307/2009г. - /съдия Георги Петров/ - Делото е 

образувано на 31.07.2009г. след постъпване на 31.07.09г. на 
адм.д.№3620/2009г. по описа на ВАС, по което с решение от 30.07.09г. 
ВАС е отменил решението на АС-Пловдив от 08.01.09г. постановено по 
адм.д.№1101/2007г. по описа на АС-Пловдив и е върнал делото за ново 
разглеждане от друг състав на съда. Не е приложен протокол за избор на 
докладчик. Проведени са открити съдебни заседания на 19.10.09г., 
12.04.10г., 02.05.11г., 04.07.11г. и 19.09.11г. В проведеното на 19.10.09г. 
открито съдебно заседание е допуснато извършването на международна 
съдебна поръчка. В проведеното на 12.04.10г. открито съдебно заседание 
делото е отложено с ново насрочване, като ТД на НАП е задължена да 
представи посочените в писмена молба на жалбоподателя данни и 
информация посредством осъществяване на съответната процедура за 
сътрудничество между администрациите на държавите членки на ЕС. С 
разпореждане от 30.06.10г. е разпоредено изискване на справка от ТД на 
НАП за предприетите действия в изпълнение на горепосоченото съдебно 
определение. Същата информация е изисквана с писма от 22.02.11г., 
19.03.11г. С оглед на постъпилата с писмо от 29.03.11г. на ТД на НАП 
информация, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 02.05.11г. 
В проведеното на 02.05.11г. открито съдебно заседание делото е отложено 
за събиране на доказателства. В проведеното на 04.07.11г. открито съдебно 
заседание на делото не е даден ход, поради заболяване на пълномощника 
на жалбоподателя /приложени доказателства/. В проведеното на 19.09.11г. 
открито съдебно заседание са събрани доказателства, назначена е СИЕ и 
делото е отложено за 24.10.11г.  

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм.д. № 360/2010г. 
Даден ход по същество в с.з. на 20.04.2010г. С определение от 

20.08.2010год. е отменено определение за даване ход на делото по 
същество.- след 4 месеца. Основание – административният орган не е 
изпълнил указанията си за окомплектоване на цялата административна 
преписка, въпреки изрично дадените указания. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
Пред състава не са образувани производства от тази категория. 
 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм.д.№412/2007г., адм.д.№154/2007г., адм.д.№369/2007г. – в деня, 

на следващия ден, до 1 месец във ВАС. 
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Касационни дела 
 - к.н.а.х.д № 2473/2011г. 
Получено  на 16.09.2011г. Протокол за избор от 16.09.2011г. 

Образувано на 16.09.2011г. Разпореждане /Р/ от 17.09.2011, с което делото 
е насрочено в с.з. на 18.10.2011г. и  е разпоредено да се призоват страните. 
Изготвени и изпратени призовки на 17.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2569/2011г. 
Получено  на 30.09.2011г. Протокол за избор от 30.09.2011г. 

Образувано на 30.09.2011г. Разпореждане /Р/  от 04.10.2011, с което делото 
е насрочено в с.з. на 22.11.2011г. и е разпоредено да се призоват  страните. 
Изготвени и изпратени призовки на 05.10.2011г. 

 
За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 

проверката за състава се констатират дела, по които съдебните решения са 
постановени над разумния тримесечен срок: адм. д. № 1644/2009г., адм. д. 
№ 443/2010г., адм. д. № 787/2010г., адм. д. № 56/2010г., адм. д. № 
243/2010г., адм. д. № 1974/2009г., адм. д. № 1473/2009г., адм. д. № 
225/2009г., адм. д. № 151/2009г., адм. д. № 1134/2010г., адм. д. № 
1898/2009г. 

 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА І-ВИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 

произнасял между 3 и 5 дни от  образуването на делата; 
● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 

молби от страните същите са администрирани своевременно; 
● констатира се трайна практика на състава за спазване на 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК-съдът да насрочва първо 
открито съдебно заседание в срок до 2 месеца от постъпване на жалбата. 
Отклонения се установяват единствено в случаите, съвпадащи с периодите 
на съдебна ваканция;  

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 2 
месеца и малко над 2 месеца; 

● с малки изключения съдебните актове са постановявани в 
законовоопределения и разумния 3-месечен срок; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани и изпращани във ВАС 
бързо- до 1 месец от депозирането им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определения за 
отмяна на дадени ход по същество само по две дела; 

● образуваните касационни дела са администрирани незабавно и 
насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до 1 месец; 
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● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани още в деня или на следващия ден от момента, в 
който съдът ги е извършвал; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 144 дела, от 
които 32 дела останали от предходен период, или средно по 12 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил 102 дела, от които 
решени по същество – 93 дела, и 3 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 71 %. 
 

ІІ-И СЪСТАВ – /НАСТОЯЩ СЪСТАВ СЪДИЯ ДИЧО ДИЧЕВ/ 
 
Касационни дела 
 - к. адм. д. № 2401/2011 г. e образувано на 08.09.2011 г. по 

касационна жалба срещу решение на Районен съд-Карлово, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 07.09.2011 г. С разпореждане от 
09.09.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 18.10.2011 
г. Съобщения за страните са изпратени на 09.09.2011 г. и върнати при 
редовно уведомяване на страните. 

 - к. адм. д. № 2548/2011 г. e образувано на 28.09.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Асеновград, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 28.09.2011 г. С разпореждане от 
29.09.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 22.11.2011 
г. Съобщения за страните са изпратени на 30.09.2011 г. 

 - к. адм. д. № 2568/2011 г. e образувано на 30.09.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 30.09.2011 г. С разпореждане от 
03.10.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, съдебният състав е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
22.11.2011 г. Съобщения за страните са изпратени на 03.10.2011 г. 

Заб. Със Заповед № 248/07.07.2011 г. на председателя на 
Административен съд-Пловдив е разкрит нов, ІІ-ри състав, с председател 
съдия Дичо Иванов Дичев, който е командирован, считано от 18.07.2011 г., 
от Административен съд-Кърджали в Административен съд-Пловдив със 
Заповед № 580/14.06.2011 г. на председателя на Върховния 
административен съд, поради което не е проверявана в детайли работата 
на съдията и не са правени самостоятелни изводи. 

 
ІІІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ТАНЯ КОМСАЛОВА 
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Висящи дела, насрочени 
- адм.д.№1038/2011г. – Делото е образувано на 18.04.11г. по жалба с 

вх.№6977/15.04.11г. от „Е. В. Х.” ЕООД срещу РА и решение на директора 
на ДОУИ – Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С 
разпореждане от 19.04.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 10.05.11г. Страните са уведомени със съобщения от 
19.04.11г. съответно на 28.04.11г., 04.05.11г. и 20.04.11г. В проведено на 
10.05.11г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, назначена е 
СТЕ и делото е отложено за 12.07.11г. Страните са уведомени със 
съобщения от 11.05.11г. С разпореждане от 17.05.11г. е определено вещо 
лице. В проведено на 12.07.11г. открито съдебно заседание делото е 
отложено, поради невъзможност да бъде изслушано изготвеното 
заключение, представено извън срока по чл.199 ГПК. /на 11.07.11г./. В 
проведено на 27.09.11г. открито съдебно заседание, на делото е даден ход, 
изслушано е заключението на вещото лице, допусната са допълнителна 
СТЕ, назначена е ССЕ и делото е отложено за 22.11.11г.  
 

- адм.д.№1071/2011г. – Делото е образувано на 21.04.11г. по жалба с 
вх.№7294/20.04.11г. от Г. Д. срещу РА и решение на директора на ДОУИ – 
Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
27.04.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
за 31.05.11г. Страните са уведомени със съобщения от 28.04.11г. На 
16.05.11г. е депозирана молба от пълномощник на жалбоподателя, с искане 
делото да бъде отложено за друга дата, тъй като е ангажиран пред СГС, за 
което са приложени и доказателства. В проведено на 31.05.11г. открито 
съдебно заседание на делото е даден ход, назначена е ССЕ,  и делото е 
отложено за 07.09.11г. /след изявление на пълномощник на ответника, че е 
ангажиран на 05.07.11г./ Заключението на вещото лице е депозирано на 
31.08.11г. В проведено на 07.09.11г. открито съдебно заседание на делото е 
даден ход, изслушано е заключението на вещото лице, разпитани са 
свидетели и делото е отложено за събиране на доказателства за 25.10.11г.  
 

- адм.д.№2861/2010г. – Делото е образувано на 30.12.10г. по жалба 
от „Н.” ЕООД срещу РА и решение на директора на ДОУИ – Пловдив. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 03.01.11г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
08.02.11г. и ответникът е задължен да представи определени доказателства. 
Страните са уведомени със съобщения от 03.01.11г. В проведено на 
08.02.11г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, делото е 
отложено за даване на възможност ответникът да попълни 
административната преписка с определени документи. В проведено на 
22.03.11г. открито съдебно заседание на делото е допусната ССЕ и делото 
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е отложено за събиране на доказателства. С молба от 21.04.11г. вещото 
лице е уведомило съда за причините да не бъде изготвено заключението. В 
проведено на 27.04.11г. открито съдебно заседание делото е отложено за 
даване на възможност на вещото лице да изготви заключението си. На 
30.05.11г. е депозирана молба от вещото лице, което сочи причини, поради 
които не е изготвило заключението си. В проведено на 31.05.11г. открито 
съдебно заседание делото отново е отложено за даване на възможност на 
вещото лице да изготви заключението си. На 03.09.11г. е депозирана молба 
от вещото лице, което сочи причини, поради които не е изготвило 
заключението си / необходимост от предоставяне на допълнителна 
аналитична информация/. В проведено на 07.09.11г. открито съдебно 
заседание делото е отложено за 25.10.11г. за даване на възможност на 
вещото лице да изготви заключението си. 

 
Искови производства  
Съдебният състав не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 

203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс. 
 
Спрени дела 
 - адм.д. № 1544/2008г. 
Спряно на 20.10.2011г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. 

Извършвани редовно справки. 
 
Висящи неприключени дела 
- адм.д.№1544/2008г. - /съдия Таня Комсалова/ - Делото е 

образувано на 29.07.08г. по жалба с вх.№5549/29.07.08г. срещу 
постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, 
издадено от старши публичен изпълнител, потвърдено мълчаливо от ТД на 
НАП. Не е приложен протокол за избор на докладчик. По делото са 
проведени 9 открити съдебни заседания: 
02.10.08г. – направено е искане за спиране на производството по делото до 
приключване на производството по т.д.№795/2008г. по описа на ОС-
Пловдив, с оглед на което съдът е указал да бъдат представени 
доказателства за образуването и висящността на посочения правен спор, 
делото е отложено с ново насрочване за събиране на доказателства 
05.11.08г. – оставен е без уважение искането са спиране на производството 
по делото, делото е отложено с оглед необходимостта да постъпят 
исканите доказателства от Агенцията по вписванията.  
16.12.08г. – повторно е задължена Агенцията по вписванията да представи 
исканите доказателства, допусната е СОЕ, делото е отложено за събиране 
на доказателства 
10.02.09г. – ответникът е задължен да представи определени доказателства, 
делото е отложено за събиране на доказателства 
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24.03.09г. – разширен е състава на допуснатата СОЕ, делото е отложено за 
събиране на доказателства 
19.05.09г. – делото е отложено за изготвяне на допуснатата СОЕ 
30.06.09г. – на основание чл.158, ал.1 ГПК следващото съдебно заседание е 
определено като последно такова за събиране на допуснатата експертиза и 
на ответника е указано, че при неизготвяне на същата, поради невнасяне 
или непредставяне на доказателства за внасяне на определения депозит в 
определения от съда срок, делото ще бъде обявено за решаване без 
нейното събиране 
10.09.09г. – докладвана е молба от едно от вещите лица, с информация, че 
не са работили по изготвяне на заключението, поради нередовно 
призоваване на друго от вещите лица, делото е отложено за изготвяне на 
СОЕ 
На 25.09.09г. е постъпила молба от едно от вещите лица с информация, че 
не е работило по заключението, поради служебна ангажираност. С 
разпореждане от същата дата вещото лице е заменено. На 29.09.09г. е 
постъпила молба от новоопределеното вещо лице с искане да се определи 
друга дата за съдебно заседание, тъй като срокът е недостатъчен за 
изготвяне на заключението. 
06.10.09г. – отново е направено искане за спиране на производството по 
делото, делото е отложено за 03.11.09г. за даване на възможност на вещите 
лица да изготвят заключението си.  
С определение от 20.10.09г. производството по делото е спряно на 
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на т.д.№795/2008г. по 
описа на ОС-Пловдив. По жалба срещу определението за спиране на 
производството по делото е образувано адм.д.№15060/2009г. по описа на 
ВАС. С определение от 03.12.09г. ВАС е оставил в сила определението, 
постановено от АС – Пловдив. 
Извършени са отбелязвания за извършени справки по телефона за хода на 
преюдициалното производство – на 27.07.10г., 29.09.10г. и 02.11.10г. 
Информация за хода на преюдициалното производство е изисквана и с 
писма от 11.11.10г., 01.02.11г., 29.06.11г., 02.08.11г. и 14.09.11г.  

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч. адм. д. № 680/2011 г. е образувано на 17.03.2011 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК от ОСлО на ОП-Кърджали, 
постъпило на 17.03.2011 г. С определение, в което е отбелязано, че е 
постановено на 17.13.2011 г., съдът е оставил без уважение искането. 
Съобщение е с препис от определението изпратено на 18.03.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 1699/2011 г. е образувано на 27.06.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от ОД на МВР-Пловдив, 
постъпило на 27.06.2011 г. Определение по искането е постановено на 
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27.06.2011 г. Съобщение с препис от акта е изпратено в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - ч. адм. д. № 2667/2011 г. е образувано на 10.10.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 10.10.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 10.10.2011 г. Съобщение е 
изпратено на 11.10.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1876/2010 г. е образувано на 01.09.2010 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 02.09.2010 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 03.09.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 571/2009 г. е образувано на 27.03.2009 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 30.03.2009 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 30.03.2009 г. 

 - ч. адм. д. № 575/2011 г. е образувано на 02.03.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 31.03.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 01.04.2011 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 2280/2009 г.; адм. д. № 310/2010 г. и адм. д. № 914/2010 

г.– постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на 
депозирането им или най-късно на следващия ден. Делата са изпращани на 
контролиращия съд до един месец от този момент. 

 
Касационни дела 
- кнахд №2427/2011г. – Делото е образувано на 09.09.11г. по 

постъпило на 09.09.11г. НАХД №1648/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 13.09.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 17.10.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата, видно от приложения по делото 
списък.  

- кнахд №2644/2011г. – Делото е образувано на 07.10.11г. по 
постъпило на 07.10.11г. НАХД №2745/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 11.10.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 21.11.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата, видно от приложения по делото 
списък.  

- кнахд №2514/2011г. – Делото е образувано на 21.09.11г. по 
постъпило на 21.09.11г. НАХД №4546/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик, в който за 
разпределящ е посочен Paskov. С разпореждане от 26.09.11г. делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 17.10.11г. 
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Съобщения до страните са изпратени на същата дата, видно от приложения 
по делото списък.  

 
За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 

проверката за състава се констатират дела, по които съдебните решения са 
постановени над разумния тримесечен срок: адм. д. № 1211/2008г., адм. д. 
№ 1033/2009г., адм. д. № 1859/2009г., адм. д. № 945/2009г., адм. д. № 
369/2009г., адм. д. № 1475/2009г., адм. д. № 975/2010г., адм. д. № 
690/2010г., адм. д. № 1649/2010г. 

 
 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІІІ-ТИ 
СЪСТАВ 

● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 
произнасял между 1 и 6 дни от образуване на делата; 

● констатира се, че съдът константно е спазвал разпоредбата на чл. 
157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като е насрочвал делата в първо открито 
съдебно заседание в срок до 2 месеца, включително и в по-кратки срокове, 
от постъпване на жалбата;  

● делата, в случаите, в които са отлагани за събиране на 
доказателства, са отлагани и насрочвани нови съдебни заседания през 1,5 
месеца до 2 месеца. По-големи периоди, през които делата са 
пренасрочвани, се установяват единствено в случаите, съвпадащи с 
периодите на съдебните ваканции;  

● по проученото спряно производство, на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, са извършвани редовно справки за хода на производството, 
послужило като основание за спиране; 

● с малки изключения съдебните актове са постановявани в 
законоопределения и разумния 3-месечен срок; 

● по делата, по които са постъпвали касационни жалби, са 
администрирани бързо и са изпращани на контролиращата инстанция до 1 
месец от депозирането им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на даден ход по същество само по адм. д. № 945/2009 г.; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на сроковете, 
предвидени за приключването на тези производства; 

● образуваните касационни дела са насрочвани в първо открито 
съдебно заседание в срок до 1 месец; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани своевременно – в деня, или най-късно на 
следващия ден от извършването им; 
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 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 240 дела, от 
които 54 дела останали от предходен период, или средно по 20 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил 159 дела, от които 
решени по същество – 139 дела, и 20 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 66 %. 
 

 
ІV-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА - МАНОЛОВА 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм.д.№1626/2011г. 
Постъпила жалба на 20.06.2011г. /жалбата  от адм. орган до АС -6-

дни/.Протокол за избор на докладчик  от 21.06.2011г. Образувано на 
21.06.2011г. Разпореждане /написано на ръка/ от 23.06.2011г. , с което 
жалбата е оставена без движение- поради невнесена д.т. и непредставено 
удостоверение за актуално състояние  на дружеството жалбоподател. 
Даден 7-дневен срок за отстраняване на нередовности. Изготвено и 
изпратено съобщение по разпореждането за нередовности на 
23.06.2011год. Отстранени нередовности с молба  от 05.07.2011г. само в 
частта за внасяне на държавна такса. С определение от 05.07.2011г. 
разделено производството  в две отделни дела по различни РА и дадени 
повторни указания за представяне на доказателства за представителството 
на дружеството жалбоподател. Изготвено съобщение на 05.07.2011г. 
Изпратено съобщение на  06.07.2011г. Получено съобщение на 07.07.2011г. 
Отстранена нередовност на 12.07.2011г.На гърба на л.312/пълномощно/ 
изписано ръкописно  на 21.07.2011г.– няма посочване на съдебен  акт-
определение, разпореждане , делото е насрочено в открито съдебно 
заседание на 21.09.2011г., като дружеството–жалбоподател да 
конкретизира задачите  по съдебно- счетоводната експертиза и да 
представи доказателства за съществуването си и представителството./т.е. 
първоначалната нередовност неотстранена  към датата на насрочването в 
открито заседание/. Изготвени призовки на 22.07.2011г. Връчени призовки 
на 04.08. и на 24.08.2011г. Проведено  първо с.з.  на 21.09.2011г. Даден 
ход, приети доказателства с адм. преписка, допусната ССЕ , допуснато 
събиране на други доказателства. За събиране на доказателства делото 
отложено за 07.11.2011г. 

 - адм.д.№1873/2011г. 
Постъпила жалба на 13.07.2011г./Жалбата от адм. орган до съда 6 

дни/. Протокол за избор на докладчик от 13.07.2011г. Образувано на 
13.07.2011г. Разпореждане, написано на ръка, от 14.07.2011г., с което 
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жалбата е оставена без движение- поради невнесена д.т. - непредставяне на 
3броя преписи от жалбата и непредставени доказателства от страна на 
общината кога и как е връчена заповедта на жалбоподателя. Даден 7-
дневен срок за отстраняване на нередовности. Изготвено и изпратено 
съобщение по разпореждането за нередовности на 14.07.2011год. 
Отстранени нередовности с молби от 20.07.2011г. и на 26.07.2011г. На 
гърба на л.44/молба/ изписано ръкописно  на 28.07.2011г.– няма посочване 
на съдебен  акт-определение, разпореждане , делото е насрочено в открито 
съдебно заседание на 28.09.2011г., като на жалбоподателя е указано да 
конкретизира задачите по съдебно- техническа експертиза, 
административния орган е  задължен да представи р-е за строеж и цялата 
адм. преписка /т.е. една от  първоначалните нередовности неотстранена  
към датата на насрочването в открито заседание/. На страните дадена 
възможност да представят допълнителни доказателства. Изготвени 
призовки и съобщения на 10.08.2011г. Връчени призовки на 15 и 
16.08.2011г. Проведено  първо съдебно заседание на 28.09.2011г. Даден 
ход, приети д-ва с адм. преписка, допусната СТЕ , допуснато събиране на 
др. д-ва, конституиран гл. архитект като заинтересована страна. За 
събиране на д-ва делото отложено за 07.11.2011г. 

Адм.д.№1549/2011г. 
 
Искови производства  
Съдебният състав не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 

203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс. 
 
Спрени дела 
 - адм.д. № 2536/2010г.  
Спряно на 18.05.2011г. на основание чл.229,ал.1т.4 ГПК. Извършвана 

справка всеки месец  май и м. октомври  на 2011г. 
 
Дела с отменен ход по същество 
За 2010 г. съдебният състав е постановил определения за отмяна на 

дадения ход по същество по три дела – адм. д. № 364/2010 г.; адм. д. № 
678/2010 г. и адм. д. № 2035/2010 г. 
 

Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 
производства 

 - ч.адм.д.№514/2011г.по чл.75 ДОПК/ 
Получено  на 23.02.2011г. Протокол за избор от 23.02.2011г. Образувано на 
23.02.2011г. Определение от 23.02.2011г. Изпратено съобщение на 
23.02.2011г. 

 - ч.адм.д.№1534/2011г.по чл.75 ДОПК/ 
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Получено  на 13.06.2011г. Протокол за избор от 13.06.2011г. Образувано на 
13.06.2011г. Определение от 13.06.2011г. Изпратено съобщение на 
14.06.2011г. 

 - ч.адм.д.№2511/2011г.по чл.75 ДОПК/ 
Получено  на 20.09.2011г. Протокол за избор от 20.09.2011г. Образувано на 
20.09.2011г. Определение от 20.09.2011г. Изпратено съобщение на 
20.09.2011г. 

- ч. адм. д. № 1101/2011 г. е образувано на 27.04.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 04.05.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 04.05.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1432/2011 г. е образувано на 02.06.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 07.06.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 07.06.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 2464/2011 г. е образувано на 15.09.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 26.09.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 26.09.2011 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 - адм. д. № 2132/2008 г.; адм. д. № 448/2010 г. и адм. д. № 

2242/2008 г.– постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на 
депозирането им или най-късно на следващия ден. Делата са изпращани на 
контролиращия съд до един месец от този момент. 

 
Касационни дела 
 - к.н.а.х.д № 2160/2011г. 
Получено  на 05.08.2011г. Протокол за избор от 05.08.2011г. 

Образувано на 05.08.2011г. Разпореждане /Р/  от 09.08.2011, с което делото 
е насрочено в с.з. на 20.10.2011г.  и  е разпоредено да се призоват  страните  
и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени призовки на 09.08.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2426/2011г. 
Получено  на 09.09.2011г. Протокол за избор от 09.09.2011г. 

Образувано на 09.09.2011г. Разпореждане /Р/  от 12.09.2011, с което делото 
е насрочено в с.з. на 20.10.2011г.  и  е разпоредено да се призоват  страните  
и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени призовки на 12.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2642/2011г. 
Получено  на 07.10.2011г. Протокол за избор от 07.10.2011г. 

Образувано на 07.10.2011г. Разпореждане /изписано на ръка/  от 
11.10.2011, с което делото е насрочено в с.з. на 24.11.2011г.  и  е 
разпоредено да се призоват  страните  ,ОП Пловдив и к.ж. да представи 
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съобщението за изготвяне на обж. решение.  Изготвени и изпратени 
призовки на 11.10.2011г. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІV-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 

произнасял много бързо – между 1 и 2 дни от образуването на делата; 
● констатира се трайна практика на състава за спазване на 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК-съдът да насрочва първо 
открито съдебно заседание в срок до 2 месеца от постъпване на жалбата;  

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани за след 
1,5 месеца; 

● от проученото производство, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, е видно, че са правени редовни справки за преюдициалното; 

● постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на 
депозирането им или най-късно на следващия ден. Делата са изпращани на 
контролиращия съд до един месец от този момент; 

● установяват се само три дела към 31.12.2010 г., по които съдът е 
постановявал определения за отмяна на дадения ход по същество, 
индивидуализирани в изложението за дейността на състава; 

● по бързите производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и 
чл. 121 от ДОПК, съдът се е произнасял в сроковете, регламентирани за 
тези производства, включително и в по-кратки; 

● образуваните касационни дела са администрирани своевременно и 
са насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до 1,5 месеца; 

● съставът е постановявал съдебните в срока, предвиден в чл. 172, ал. 
1 от АПК; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни още същия ден или най-късно на следващия от съответното 
процесуално действие, извършено от съда; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 315 дела, от 
които 61 дела останали от предходен период, или средно по 26,25 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 257 дела, от 
които решени по същество – 186 дела, и 71 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 82 %. 
 

V-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ СТОИЛ БОТЕВ 
 
Висящи дела, насрочени 
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  - адм. д. № 2452/2011 г. е образувано на 13.09.2011 г. по жалба 
срещу Акт за установяване на публично държавно вземане и 
административна преписка, депозирана от МОСВ на 13.09.2011 г. 
Приложен протокол за случайно разпределение на делата. С кратка 
резолюция, изписана върху протокола от 16.09.2011 г., съдът е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 21.11.2011 г. Съобщения за 
страните, видно от списъка на лицата, призовани по делото, са изпратени 
на 16.09.2011 г. 

 - адм. д. № 53/2011 г. е образувано на 10.01.2011 г. по жалба срещу 
Служба по геодезия, картография и кадастър, депозирана на 10.01.2011 г. 
Приложен протокол от случайното разпределение на делата, Върху 
протокола, с резолюция от 14.01.2011 г., производството е оставено без 
движение за внасяне на държавна такса. Съобщения за двамата 
жалбоподатели с указанията са изпратени на същата дата, като в същите е 
конкретизирано, че следва да внесат сума в размер на 10,00 лв. По делото е 
представено доказателство за изпълнение на указанията. С разпореждане 
от 27.01.2011 г. съдът е дал нови указания за внасяне на още 10.00 лв. и 
нови указания в този смисъл на 03.02.2011 г., слез уточняваща молба от 
жалбоподателите. С разпореждане от 11.02.2011 г., изписано върху 
протокола, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
01.04.2011 г. и дал указания на административния орган. Съобщения за 
страните са изпратени на 14.02.2011 г. Съобщения са изпратени на 
14.02.2011 г. Върху списък на заинтересованите лица, представен от 
Служба по геодезия, картография и кадастър, съдът е постановил 
определение от 21.02.2011 г. – „конституирам горните лица, като 
заинтересовани лица, които следва да се призоват за о. з.”. В съдебно 
заседание, проведено на 01.04.2011 г., съдът, на основание чл. 9, ал. 3 от 
АПК, е дал указания на страните и насрочил делото за 18.05.2011 г. 
Съдебно заседание, насрочено за 01.07.2011 г., е пренасрочено за 
08.09.2011 г. с разпореждане от 13.06.2011 г. В съдебно заседание от 
08.09.2011 г. съдът е дал възможност за представяне на доказателства до 
следващо съдебно заседание или делото ще бъде решено при събраните 
вече такива, като насрочва за 07.11.2011 г. 

 - адм. д. № 919/2010 г. е образувано на 15.05.2010 г. по жалба, 
депозирана на същата дата срещу акт на О. З. „Р.”. С разпореждане върху 
молба, част от приложенията към жалбата, съдът е оставил производството 
без движение и указал внасяне на държавна такса. Съобщение е изпратено 
в същия ден. С разпореждане от 15.05.2010 г. върху протокола за 
разпределение на делата съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 22.06.2010 г., за което страните са уведомени със съобщения 
от 17.05.2010 г. в Първото открито съдебно заседание съдът е дал 
възможност на страната за запознаване и становище с представени 
доказателства и отложил делото за 21.09.2010 г. За становище и 
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запознаване с представени доказателства ново съдебно заседание е 
насрочено за 10.11.2010 г. С протоколно определение,, постановено в 
съдебно заседание от тази дата, съдът е прекратил производството по 
делото, тъй като е приел, че е налице спор за материално право и същият 
трябва да се разгледа от ПРСВ съдебно заседание от тази дата. Съдебният 
акт е отменен с Определение № 7894/06.06.2011 г. на Върховния 
административен съд, постановено по адм. д. № 15510/2010 г. Делото е 
върнато в Административен съд-Пловдив на 08.06.2011 г. и насрочено в 
съдебно заседание за 08.09.2011 г. Съобщения са изпратени на 15.06.2011 
г. Следващо съдебно заседание, за разпит на свидетели, е насрочено за 
07.11.2011 г. 

 
Искови производства  
 - адм. д. № 1161/2007 г. /арх. № 519/2008 г./ е образувано на 

24.07.2007 г. по искова молба, постъпила на 24.07.2007 г. С определение от 
26.07.2007 г. съдът е оставил без разглеждане исковата молба и прекратил 
производството по делото, оставено в сила от ВАС с определение от 
25.10.2007 г., постановено по адм. д. № 8844/2007 г..  

 - адм. д. № 2103/2008 г. /арх. № 166/2008 г./ е образувано на 
30.10.2008 г. по искова молба по чл. 1, вр. чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ, 
постъпила на 30.10.2008 г. С разпореждане от 03.11.2008 г. съдът е оставил 
производството без движение и указал отстраняване на констатирани 
нередовности. С разпореждане от 18.11.2008 г. производството е насрочено 
в открито заседание за 13.01.2009 г. В съдебно заседание от 27.04.2009 г. е 
даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 12.05.2009 г., 
съобщения за което са изпратени на 12.05.2009 г.  

 - адм. д. № 496/2010 г. е образувано на 10.03.2010 г., след като с 
определение от 24.02.2010 г. по адм. д. № 1783/2009 г. съдът е отделил 
производството по оспорване на заповед от предявен иск по чл. 1 от 
ЗОДОВ. С определение от 15.03.2010 г. исковото производство е спряно по 
чл. 206, ал. 2 от АПК до решаване на спора за законосъобразността на 
административния акт. С определение от 03.12.2010 г. производството е 
възобновено и насрочено в открито заседание за 09.02.2011 г., на която 
дата отново е спряно и са дадени указания на ищеца да отстрани 
нередовности. С определение от 14.03.2011 г. съдът е оставил без 
разглеждане исковата молба и прекратил производството, като е приел, че 
страната не е изпълнила указанията, дадени в откритото съдебно 
заседание. 

 
Висящи неприключени дела 
 - адм.д. № 1092/2009г./по ЗМДТ/ 
Образувано на 25.06.2009г.; Писмена резолюция от 03.07.2009г., 

изписана върху писмо, с която производството е оставено без движение за 
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изискване на административната преписка; второ разпореждане от 
30.09.2009г. /изписано на компютър/за представяне на други доказателства 
от административната преписка. Неизпълнени указания от 
административния орган- Кмет на община. С определение от 
04.02.2010год. наложена глоба в размер на 600 лв. С определение от 
27.04.2010г. отменена глобата. Първо съдебно заседание от 08.06.2010г. 
Проведени следващи съдебни заседания на 01.07.2010г.; 07.10.2010г.; 
15.11.2010г.; 17.01.2011г.;24.02.2011г.;06.04.2011г.; 01.07.2011г.; 
08.09.2011г.; 07.11.2011г.; Допусната графологическа експертиза -2-ро 
съдено заседание; допълнителни доказателства от административния 
орган; разделено производство; задължен жалбоподателя да представи 
доказателства в шесто съдебно заседание да представи писмени 
доказателства във връзка с обжалвания акт; дадена възможност на 
ответника да се запознае с представени писмени доказателства;  

 - адм.д. № 1391/2009г./ против Решение на Р-л на ТП“НОИ“/ 
Образувано на 12.08.2009год. С определение от 14.09.2009г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1,т. 4 ГПК 
във вр. с чл. 144 АПК  до приключване на производството по друго 
дело.Производството по преюдициалния спор е приключило на 
11.02.2011г. С писмо от 01.03.2011год. е поискана справка по 
приключването  му. Получена справка на 14.03.2011г. Възобновено на 
14.03.2011г. Насрочено за 05.02.2011год. Следващи съдебни заседания- 
три  събиране на доказателства. 

 - адм.д. № 2237/2009г. / ЗОДОВ/ 12 /дванадесет/ съдебни 
заседания. 

Още с ИМ  е  заявено събиране на много доказателства. По 
събирането на д-вата  са многото проведени с. з. Единична, тройни 
експертизи, допълнителни задачи към тройните експертизи. 

 - адм.д. № 2265/2009г. /жалба против заповед на Директор на РЗОК/ 
13 /тринадесет/ с.з. По определяне на вещи лица –лекари с различни 
специалности  повече от пет съдебни заседания. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм.д. № 374/2009г. 
Даден ход по същество в съдебно заседание на 02.02.2010г. С 

определение от 26.02.2010год. е отменено определение за даване ход на 
делото по същество. Основание – несъбрано доказателство, имащо 
отношение към изхода на спора. Проведени след това 3 съдебни 
заседания. 

 - адм.д. № 1003/2010г. 
Даден ход по същество в съдебно заседание на 04.10.2010г. С 

определение от 01.11.2010год. е отменено определение за даване ход на 
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делото по същество.- след 1 месец. Основание – неконституирана 
заинтересована страна. Проведени след това 4 съдебни заседания. 
 

Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 
производства 

- ч. адм. д. № 1158/2011 г. е образувано на 03.05.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 03.05.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 03.05.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис от съдебния акт е 
изпратено на 04.05.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 2378/2011 г. е образувано на 02.09.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 02.09.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 03.09.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт, като е определен и срок за разкриването на 
сведенията. Съобщение с препис от определението е изпратено на 
07.09.2011 г. 

- ч. адм. д. № 853/2011 г. е образувано на 04.04.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 04.04.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 04.04.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт, като съдът е определил срок за разкриване 
на сведенията. Съобщение с препис от акта на съда е изпратено на 
04.04.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 2530/2011 г. е образувано на 26.09.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 04.10.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 04.10.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1697/2010 г. е образувано на 10.08.2010 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 12.08.2010 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 12.08.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 906/2011 г. е образувано на 07.04.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 13.04.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 13.04.2010 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
- адм. д. № 995/2009 г. – касационна частна жалба срещу 

определение на Административен съд-Пловдив е депозирана на 08.07.2009 
г. и администрирана на следващия ден. По реда на инстанционния контрол 
е изпратена във ВАС на 22.07.2009 г. 

 - адм. д. № 1882/2007 г. – касационна жалба срещу решението по 
делото е депозирана на 22.04.2008 г. и администрирана в същия ден. 
Делото е изпратено във ВАС на 26.05.2008 г. 
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 - адм. д. № 2246/2009 г. – касационна жалба е депозирана на 
29.04.2010 г. и администрирана на следващия ден. Делото е постъпило във 
ВАС на 20.05.2010 г. 

 
Касационни дела 
 - к. адм. д. № 2496/2011 г. e образувано на 19.09.2011 г. по 

касационна жалба срещу решение на Районен съд-Асеновград, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 19.09.2011 г. С разпореждане от 
26.09.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение, 
администриращият съдия е насрочил производството в открито съдебно 
заседание за 24.11.2011 г. Съобщения за страните са изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - к. адм. д. № 1441/2011 г. e образувано на 03.06.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 03.06.2011 г. С разпореждане от 
14.06.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение, 
администриращият съдия е насрочил производството в открито съдебно 
заседание за 20.10.2011 г. Съобщения за страните са изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - к. адм. д. № 2380/2011 г.  – администрирано своевременно. 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА V-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял между 1 и 5 дни от  образуването на делата; 
● съдебният състав е насрочвал производствата в открито съдебно 

заседание в рамките на два месец, както в случаи на указания за 
отстраняване на констатирани недостатъци, малко над 2 месеца; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани за след 
1 месец и малко над 1 м., като отклонения се установяват в случаите на 
периоди, съвпадащи със съдебните ваканции; 

● производствата, образувани по искови молби, също са 
администрирани своевременно; 

● по исковите производства съставът не е извършвал размяна на 
книжа, съответно не са давани указания за представяне на писмен отговор; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани бързо и делата са 
изпращани на контролиращата инстанция до месец от постъпването на 
жалбите; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определения за 
отмяна на ход по същество по четири дела; 
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● производствата, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съставът е администрирал делата и постановявал актовете си при 
спазване на срока, регламентирани за тези производства; 

● образуваните касационни дела са насрочвани в първо открито 
съдебно заседание в срок до 2 месеца; в периода на съдебна ваканция, 
първото съдебно заседание по адм. д. № 1441/2011 г. е насрочено за след 4 
месеца; 

● съставът няма постановени съдебни актове извън срока, предвиден 
в чл. 172, ал. 1 от АПК; 

● от проучените неприключени дела, образувани към 31.12.2009 г., 
се установява, че причина за продължителната висящност е насрочването 
на нови заседания за събиране на доказателства, най-често допускане на 
множество съдебни експертизи; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни още същия ден; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 296 дела, от 
които 71 дела останали от предходен период, или средно по 24,66 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 224 дела, от 
които решени по същество – 164 дела, и 60 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 76 %. 
 

VІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ЗДРАВКА ДИЕВА 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм.д.№2165/2011г. 
Постъпила жалба на 05.08.2011г. /жалбата  от адм. орган до АС -5-

дни/. Протокол за избор на докладчик от 08.08.2011г. Образувано на 
08.08.2011г. Разпореждане /постановено от съдия Г.Пасков-не е докладчик/ 
от 09.08.2011г. , с което жалбата е оставена без движение- поради 
невнесена д.т. и непредставено у-ние за актуално състояние  на 
дружеството жалбоподател. Даден 7-дневен срок за отстраняване на 
нередовности. Изготвено и изпратено съобщение по разпореждането за 
нередовности на 11.08.2011год. Получено съобщение на 15.08.2011г. 
Неотстранени  нередовности в дадения срок. Повторно разпореждане на 
съдията докладчик от 03.09.2011г. с даден нов 7-дневен срок за 
отстраняване на констатираните първоначални нередовности по жалбата. 
Отстранени нередовности с молба от 09.09.2011г. На  30.09.2011г., без акта 
да е определен- определение  или разпореждане, на основание чл.158,ал.4 
АПК във вр. с § 2 от ДР ДОПК делото е насрочено в открито съдебно 
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заседание за 23.11.2011г. При насрочването са дадени указания за 
ангажиране на доказателства. Изпратени призовки на 03.10.2011год.  

 - адм.д.№1048/2011г. 
Постъпила жалба на 18.04.2011г. /жалбата от административния орган до 
АС -4-дни/. Протокол за избор на докладчик от 19.04.2011г. Образувано на 
19.04.2011г. Разпореждане  от 20.04.2011г., с което жалбата е оставена без 
движение- поради невнесена държавна такса. Даден 7-дневен срок за 
отстраняване на нередовности. Изготвено и изпратено съобщение по 
разпореждането за нередовности на 20.04.2011год. Получено съобщение на 
29.04.2011г. Отстранени нередовности на 10.05.2011г. /срокът даден от 
съда изтича на 09.05.2011г./. На 10.05.2011г. с  разпореждане, на основание 
чл. 158, ал. 4 от АПК във вр. с § 2 от ДР ДОПК делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 11.07.2011г. С разпореждането са дадени 
указания по представяне на доказателства от страните, от трето 
неучастващо лице и за изпращане на съобщение до ОП Пловдив за 
възможност за встъпване в административното производство 
производство. Изпратени призовки на 13.05.2011год. Получени призовки 
съответно на 18.05., 31.05. и 01.06.2011г. Проведено редовно съдебно 
заседание на 11.07.2011г. Даден ход, приети с административната преписка 
доказателства, задължен ответника и трето незаинтересовано лице да 
представят доказателства, с указание, че при непредставяне на 
доказателствата от страна на третото лице ще му бъде наложена глоба. 
Отложено за събиране на доказателства за 26.09.2011год. Невръчено 
съобщение на третото лице .Върнато с отбелязване „адресата е непознат на 
този адрес“. В съдебно заседание на 26.09.2011г. даден ход, дадена 
възможност за представяне на доказателствата от страна на третото лице и 
делото отложено по доказателства за 14.11.2011г. 

 - адм.д.№167/2011г. 
Проведени съдебни заседания на: 04.04.2011г., 12.05.2011г., 

11.07.2011г.,26.09.2011г. и насрочено за 14.11.2011год. Производството е 
по реда на ЗУТ.  Причини за отлагане – заявен разпит на свидетели след 
първо с.з., поставени допълнителни задачи към вещото лице, неизготвени 
заключение на в.л. ,заявени нови искания за разпит на свидетели, нови 
допълнителни задачи  към вещото лице. 

 
Искови производства  
Съдебният състав не е разглеждал дела, образувани по чл. 203 и сл. 

от АПК. 
 
Спрени дела 
 - адм.д. № 783/2011г.  
Спряно на 09.05.2011г. на основание чл.229,ал.1т.4 ГПК. Извършвана 

справка всеки месец след определението за спиране. 
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Дела с отменен ход по същество 
 - адм. д. № 1570/2009 г. – в съдебно заседание, проведено на 

28.04.2010 г., съдът е дал хо д по същество. С определение от 05.05.2010 г. 
е отменен дадения ход и делото е насрочено за нова дата, като със същото 
е дал указания на административния орган за попълване на преписката и 
конституирал нова заинтересована страна. След възобновяването му, по 
делото са проведени две открити съдебни заседания. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
 - ч.адм.д.№1330/2011г.по чл.75 ДОПК/ 
Получено  на 25.05.2011г. Протокол за избор от 25.05.2011г. 

Образувано на 25.05.2011г. Определение от 25.05.2011г. Изпратено 
съобщение на 25.05.2011г. 

 - ч.адм.д.№1882/2011г.по чл.75 ДОПК/ 
Получено  на 13.07.2011г. Протокол за избор от 13.07.2011г. 

Образувано на 13.07.2011г. Определение от 13.07.2011г. Изпратено 
съобщение на 13.07.2011г. 

 - ч.адм.д.№2228/2011г.по чл.75 ДОПК/ 
Получено  на 16.08.2011г. Протокол за избор от 16.08.2011г. 

Образувано на 16.08.2011г. Определение от 16.08.2011г. Изпратено 
съобщение на 16.08.2011г. 

 - ч. адм. д. № 304/2007 г. е образувано на 13.04.2007 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 17.04.2007 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 17.04.2007 г. 

 - ч. адм. д. № 254/2011 г. е образувано на 31.01.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 02.02.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 03.02.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1426/2011 г. е образувано на 02.06.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 06.06.2011 г. Заверен препис от 
определението е изпратен със съобщение от 06.06.2011 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 1007/2008 г. Решение по делото е постановено на 

03.07.2009 г., за което страните са уведомени на 06, 08. и 10.07.2009 г. 
Касационна жалба е депозирана на 22.07.2009 г. и след администрирането 
й е постъпила във ВАС на 27.08.2009 г. С решение от 16.08.2009 г. по адм. 
д. № 12249/2009 г. ВАС е оставил в сила. 
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 - адм. д. 184/2010 г. Срещу определение от 09.02.2010 г., с което 
съдът се е произнесъл по жалбата е депозирана частна жалба на 22.02.2010 
г., след чието администриране е постъпила във ВАС на 29.03.2010 г. С 
определение от 22.07.2010 г. по адм. д. № 4452/2010 г. ВАС е оставил в 
сила. 

 - адм. д. № 601/2009 г. По редовността на постъпила касационна 
жалба съдебният състав е постановил разпореждане два дни след нейното 
депозиране. Делото е изпратено по реда на инстанционния контрол във 
ВАС близо два месеца след нейното постъпване. 

 - адм. д. № 1340/2009 г. 
 
Касационни дела 
 - к. адм. д. № 1693/2011 г. e образувано на 24.06.2011 г. по 

касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 24.06.2011 г. С разпореждане от 
04.07.2011 г., оформено като съдебен акт, администриращият съдия е 
насрочил производството в открито съдебно заседание за 29.09.2011 г. 
Съобщения за страните са изпратени на 04.07.2011 г. Ход по същество е 
даден в първо открито съдебно заседание от 29.09.2011 г. Постановено 
решение на 11.10.2011 г. 

 - к. адм. д. № 1948/2011 г. e образувано на 18.07.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 15.07.2011 г. С разпореждане от 
19.07.2011 г., оформено като съдебен акт, администриращият съдия е 
насрочил производството в открито съдебно заседание за 29.09.2011 г. 
Съобщения за страните са изпратени своевременно. Ход по същество е 
даден в първо открито съдебно заседание от 29.09.2011 г. Постановено 
решение на 11.10.2011 г. 

 - к. адм. д. № 1747/2011 г. e образувано на 01.07.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 01.07.2011 г. С разпореждане от 
04.07.2011 г., оформено като съдебен акт, администриращият съдия е 
насрочил производството в открито съдебно заседание за 29.09.2011 г. 
Съобщения за страните са изпратени своевременно. Ход по същество е 
даден в първо открито съдебно заседание от 29.09.2011 г. Постановено 
решение на 11.10.2011 г. 

 - к. адм. д. № 1984/2011 г.; к. адм. д. № 1665/2011 г. и к. адм. д. № 
1826/2011 г. са разгледани и решени в срокове, като предходните дела на 
същия състав. 

 - к. адм. д. № 2212/2011 г.; к. адм. д. № 2149/2011 г. и к. адм. д. № 
2381/2011 г. са образувани и администрирани и насрочени своевременно. 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА VІ-ТИ 
СЪСТАВ 

● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 
произнасял своевременно, като проучените дела са администрирани на 
следващия ден от образуването им; 

● констатира се стремеж на съдебния състав да спазва разпоредбата 
на чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като случаите, в които е насрочвал 
първо открито съдебно заседание след предвидения срок са при давани 
указания за отстраняване на констатирани нередовности; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани за след 
1 месец до 1,5 месеца; 

● по проученото производство, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, са правени справки за хода на преюдициалното всеки месец след 
определението за спиране; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани и изпращани на 
контролиращата инстанция до 2 месеца от депозирането им в съда; 

● към 31.12.2010 г. се установява само едно дело, по което е 
постановено определение за даване на ход по същество – адм. д. № 
1570/2009 г.; 

● производствата, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съставът се е произнасял в предвидените процесуални срокове, 
включително и в по-кратки по делата по чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са насрочвани в първо открито 
съдебно заседание в срок до 2 месеца от образуването им; 

● съставът няма постановени съдебни актове извън срока, предвиден 
в чл. 172, ал. 1 от АПК; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни незабавно след извършването им; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 311 дела, от 
които 79 дела останали от предходен период, или средно по 25,91 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 240 дела, от 
които решени по същество – 192 дела, и 48 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 77 %. 
 

VІІ-МИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ 
 
Висящи дела, насрочени 

  - адм. д. № 207/2011 г. е образувано на 26.01.2011 г. по жалба срещу 
Писмена покана на директора на РЗОК, гр. Пловдив, депозирана чрез 
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административния орган на 26.01.2011 г. С разпореждане от 27.01.2011 г., 
оформено като самостоятелен документ от делото, но без да отразява 
името на автора му, съдът е оставил производството без движение за 
внасяне на държавна такса. Съобщение е изпратено в срок. С разпореждане 
от 08.02.2011 г., положено върху молбата на страната, с която са 
изпълнени указанията, производството е насрочено в открито съдебно 
заседание за 04.04.2011 г. На същата дата са изпратени съобщенията за 
страните. По делото са проведени четири открити съдебни заседания, 
отлагани за събиране на доказателства, и насрочено следващо за 02.11.2011 
г. 

 - адм. д. № 1206/2011 г. е образувано на 11.05.2011 г. по жалба 
срещу решение на директора на РУ „СО”-гр. Пловдив, депозирана на 
10.05.2011 г. С разпореждане от 16.05.2011 г. върху протокола за 
електронно разпределение на случаен принцип, делото е насрочено в 
открито заседание за 11.07.2011 г. В съдебно заседание, проведено на 
09.09.2011 г., съдът е дал ход по същество и обявил делото за решаване. С 
определение от 26.09.2011 г., постановено в срока за произнасяне, съдът е 
отменил протоколно определение от 09.09.2011 г., с което е даден ход на 
делото по същество и е насрочил производството в открито заседание за 
02.11.2011 г., след като е констатирал, че ответникът, с писмената си 
защита, е представил нови доказателства, релевантни за решаване на 
спора. Съобщения за страните са изпратени на тази дата. 

 - адм. д. № 420/2011 г. е образувано на 14.02.2011 г. по жалба срещу 
РА на НАП, депозирана на 11.02.2011 г. С разпореждане от 15.02.2011 г., 
оформено като отделен документ по делото, съдът е оставил 
производството без движение и дал указания на жалбоподателя за 
отстраняване на констатирани нередовности. Указанията изпълнени с 
молба от 28.02.2011 г., върху която е постановено разпореждане за 
насрочване на делото в открито съдебно заседание за 13.04.2011 г. 
Призовки изготвени и изпратени същия ден. Съдебни заседания са 
проведени още на 31.05.2011 г. и 26.09.2011 г. Ново заседание е насрочено 
за 02.11.2011 г. Производството е отлагано за събиране на доказателства и 
късно представена експертиза. 

 
Искови производства  
 - адм. д. № 2526/2011 г. е образувано на 21.09.2011 г. по искова 

молба по чл. 1 от ЗОДОВ срещу Агенция за приватизация и 
следприватизационен контрол, постъпила на 21.09.2011 г. С определение 
от 27.09.2011 г. съдът е оставил без разглеждане исковата молба и 
прекратил производството по делото, като недопустимо. Съобщение за 
жалбоподателя е изпратено на 27.09.2011 г., съответно обстоятелството за 
постановения съдебен акт е доведено до знанието му на 30.09.2011 г., 
видно от върнатия отрязък. 
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 - адм. д. № 2052/2009 г. /арх. № 190/2009 г./ е образувано на 
23.11.2009 г. по искова молба по чл. 1 от ЗОДОВ срещу МВР, постъпила на 
23.11.2009 г. С писмено разпореждане върху исковата молба 
производството е оставено без движение. С разпореждане от 09.12.2009 г. 
върху молба за отстраняване на нередовности, съдът е насрочил 
производството в открито заседание за 21.01.2010 г. За събиране на 
доказателства делото е отложено за 15.02.2010 г., на която дата е обявено 
за решаване. Решение по делото е постановено на 09.03.2010 г., за което 
страните са уведомени със съобщения от 09.03.2010 г. и същото е влязло в 
сила. 

 - адм. д. № 2278/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. по искова 
молба срещу Република България чрез Министерството на финансите, 
постъпила на 23.12.2009 г. с Разпореждане от 28.12.2009 г. производството 
по исковата молба е оставено без движение. С разпореждане от 18.02.2010 
г. делото е насрочено в открито заседание за 12.04.2010 г. По делото са 
проведени още пет открити заседания, като на 06.12.2010 г. е даден ход по 
същество и същото е обявено за решаване. Решение постановено на 
18.01.2011 г. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм.д. № 730/2009г. 
Даден ход по същество в с.з. на 17.03.2010г. С определение от 

25.05.2010год. е отменено определение за даване ход на делото по 
същество. Основание – неизяснен спор- допусната допълнителна ССЕ. 
Проведени след това 2 съдебно заседание. 

 - адм.д. № 937/2010г. 
Даден ход по същество в съдебно заседание на 13.10.2010г. С определение 
от 06.12.2010год. е отменено определение за даване ход на делото по 
същество- 2 месеца. Основание –непредставени с административната 
преписка доказателства. Проведено след това 1 съдебно заседание. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
Съставът не е гледал дела, образувани по този ред. 
 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 - адм. д. № 263/2010 г.; адм. д. № 928/2009 г. и адм. д. № 1450/2009 

г.– постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на 
депозирането им, като делата са изпращани във ВАС до един месец от този 
момент. 

 
Касационни дела 
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 - к. адм. д. № 2519/2011 г. e образувано на 21.09.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 21.09.2011 г. С разпореждане от 
26.09.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, администриращият съдия е насрочил производството в открито 
съдебно заседание за 23.11.2011 г. Съобщения за страните са изпратени на 
27.09.2011 г., към момента на проучване на делото липсват върнати 
съобщения. 

 - к. адм. д. № 2061/2011 г. e образувано на 26.07.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 26.07.2011 г. С разпореждане от 
27.07.2011 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
19.10.2011 г. Съобщения за страните са изпратени на 28.07.2011 г. 

 - к. адм. д. № 2431/2011 г. e образувано на 09.09.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в  
Административен съд-Пловдив на 09.09.2011 г. С разпореждане от 
13.09.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 19.10.2011 
г. Съобщения за страните са изпратени на 13.09.2011 г. 

 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА VІІ-МИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял между 1 и 4 дни от образуване на делата; 
● констатира се трайна практика на състава за спазване на 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК-съдът да насрочва първо 
открито съдебно заседание в срок до 2 месеца от постъпване на жалбата.; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1,5 месеца; 

● производствата, образувани по искови молби, също са 
администрирани своевременно; 

● по исковите производства съставът не извършвал размяна на книжа 
и; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на постъпването 
им и делата са изпращани на контролиращата инстанция до 1 месец от този 
момент; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав само по две дела е постановил 
определения за отмяна на дадения ход по същество; 

● образуваните касационни дела са администрирани бързо и са 
насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до 2 месеца; 

● съдебните актове са постановявани в законоустановения  срок; 
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● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни незабавно от извършването на съответните процесуални 
действия на съда, за които страните е трябвало да бъдат уведомени; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 206 дела, от 
които 37 дела останали от предходен период, или средно по 17,16 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 143 дела, от 
които решени по същество – 115 дела, и 28 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 69 %. 
 

VІІІ-МИ СЪСТАВ – СЪДИЯ НЕДЯЛКО БЕКИРОВ 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм.д.№11366/2011г. – Делото е образувано на 02.05.11г. по жалба 

с вх.№7842/02.05.11г. подадена срещу заповед на директора на РДНСК. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 03.05.11г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
26.05.11г., на жалбоподателите са дадени указания за внасяне на държавна 
такса, ответникът е задължен да представи определени доказателства. 
Страните са уведомени със съобщения от 04.05.11г. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от жалбоподателите на 12.05.11г., в 
която се съдържа искане за отлагане на делото за друга дата, за което сочат 
и конкретни причини. На 20.05.11г. е депозирана молба от пълномощник 
на жалбоподателите, в която също се съдържа искане за отлагане на делото 
за друга дата, като за причина се сочи пътуване в чужбина. В проведено на 
26.05.11г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, приети са 
доказателства, назначена е СТЕ, допуснати са свидетели и делото е 
отложено за 11.07.11г. за събиране на доказателства. На 05.07.11г. е 
депозирана молба от вещото лице, в която се съдържа информация, че не е 
могло да изготви заключението си в срок. В проведено на 11.07.11г. 
открито съдебно заседание делото е отложено за даване на възможност на 
вещото лице да изготви заключението си, като кмета на общ. Родопи 
повторно е задължен да представи определени документи. Заключение на 
вещото лице е депозирано на 16.09.11г. В проведено на 27.09.11г. открито 
съдебно заседание е изслушано заключението на вещото лице, разпитан е 
свидетел, за събиране на доказателства делото е отложено за 11.10.11г.  
 

- адм.д.№2331/2011г. – Делото е образувано на 29.08.11г. по жалба с 
вх.№14253/29.08.11г. подадена срещу заповед на кмета на общ. Карлово. 
Приложен е протокол за избор на докладчик / за разпределящ е 
посочен Paskov/. С разпореждане от 30.08.11г. на жалбоподателите са 
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дадени указания, с оглед внасянето на държавна такса. Съобщения до 
жалбоподателите са изпратени на 30.08.11г. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от жалбоподателите от 16.09.11г. С 
разпореждане от 16.09.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 11.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на 
17.09.11г.  
 

- адм.д.№1246/2011г. – Делото е образувано на 16.05.11г. по жалба с 
вх.№8732/13.05.11г. подадена срещу РА и решение на ДОУИ-Пловдив. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 18.05.11г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
11.07.11г. и жалбоподателят е задължен да внесе държавна такса в 7-
дневен срок. Страните са уведомени със съобщения от 18.05.11г. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба от жалбоподателя на 
06.06.11г. В проведено на 11.07.11г. открито съдебно заседание са събрани 
доказателства, допусната е ССЕ и делото е отложено за 21.09.11г. В 
проведено на 21.09.11г. открито съдебно заседание, в което делото е 
отложено за събиране на доказателства за 18.10.11г.  

 
Спрени дела 
 - адм.д. № 588/2009г. 
Спряно на 06.07.2010г. на основание чл. 229,ал. 1, т. 4 от ГПК. 

Извършвани редовно справки- на всеки три месеца, съгласно 
определението за спиране.  

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм. д. № 2283/2009 г. – в съдебно заседание, проведено на 

26.03.2010 г. съдът е обявил делото за решаване. С определение от 
19.04.2010 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване ход 
по същество, след като е съобразил, че не е изпълнено указание за 
представяне на пълната административна преписка и за конституиране на 
всички заинтересовани лица. След възобновяване на производството, по 
делото са проведени още три открити съдебни заседания. 

 - адм. д. № 2310/2009 г. – в съдебно заседание, проведено на 
29.09.2010 г. съдът е дал ход по същество. С определение от 01.10.2010 г., 
постановено в закрито заседание, съдът е отменил протоколно такова, с 
което делото е обявено за решаване, след като процесуален представител, в 
срок за произнасяне, е поискал отвод на съдебния състав и процесуалното 
искане е уважено. По делото са проведени още две открити съдебни 
заседания. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
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- ч.адм.д.№2528/2011г. – Делото е образувано на 26.09.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 26.09.11г. С 
определение от 26.09.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОДМВР – Пазарджик.  
 

- ч.адм.д.№2076/2011г. – Делото е образувано на 27.07.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 27.07.11г. С 
определение от 27.07.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№2527/2011г. – Делото е образувано на 26.09.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 26.09.11г. С 
определение от 26.09.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация, като е оставено без 
разглеждане искането за  разкриване на посочената информация по 
отношение на едно от посочените юридически лица. На същата дата е 
изпратен препис от определението до РП – Кърджали.  

 
 - ч. адм. д. № 1716/2011 г. е образувано на 30.06.2011 г. по жалба 

срещу решение на директора на Дирекция „МДТ”, с което е оставена без 
разглеждане жалба срещу данъчно съобщение. С разпореждане от 
04.07.2011 г. жалбата е оставена без движение, за което жалбоподателят е 
уведомен на 07.07.2011 г. С определение от 01.08.2011 г. жалбата е 
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, след 
като съдът е констатирал, че указанията за отстраняване на констатирани 
нередовности не са изпълнени. 

 - ч. адм. д. № 491/2010 г. е образувано на 09.03.2010 г. по жалба 
срещу заповед на Областния управител, с която е оставено без разглеждане 
искане, постъпило по реда на закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица. С определение от 11.03.2010 г. съдът 
се е произнесъл по искането, като е върнал преписката на Областния 
управител за произнасяне по същество. 

 - ч. адм. д. № 1323/2007 г. е образувано на 10.08.2007 г. по жалба 
срещу отказ на Община Пловдив за попълване на кадастрален план. Съдът 
се е произнесъл с разпореждане от 14.08.2007 г., с което е отхвърлил 
искането. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 

Бекиров – адм.д.№122/2010г., адм.д.№1171/2009г., адм.д.№2115/2010г. – в 
деня, на следващия ден , до 1 месец във ВАС 
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Касационни дела 
 - к. адм. д. № 2265/2011 г. e образувано на 19.08.2011 г. по 

касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 19.08.2011 г. С разпореждане от 
22.08.2011 г., оформено като съдебен акт, администриращият съдия е 
насрочил производството в открито съдебно заседание за 21.10.2011 г. 
Съобщения за страните са изпратени на 23.08.2011 г., като към момента на 
проучване на делото липсват върнати съобщения. 

 - к. адм. д. № 2315/2011 г. e образувано на 26.08.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 19.08.2011 г. С разпореждане от 
29.08.2011 г., положено на гърба на протокола за случайно разпределение, 
от което не става ясно кой е администриращия съдия, съдът е насрочил 
производството в открито съдебно заседание за 21.10.2011 г. Съобщения за 
страните са изпратени своевременно. 

 - к. адм. д. № 2494/2011 г. e образувано на 19.09.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Асеновград, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 19.09.2011 г. С разпореждане от 
20.09.2011 г., оформено като съдебен акт, съдът е насрочил производството 
в открито съдебно заседание за 21.10.2011 г. Съобщения за страните са 
изпратени своевременно. 

 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА VІІІ-МИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 

произнасял много бързо – между 1 и 2 дни от образуването на делата; 
● от проверените дела се установява, че съдът е съблюдавал 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като е насрочвал делата в 
първо открито съдебно заседание в срок до 2 месеца от образуването им;  

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани в 
период от 1,5 месеца до 2 месеца; 

● всички проучени спрени производства са образувани след 
разделяне на други производства и са спирани до приключване на 
разделеното, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 и чл. 
206, ал. 2 от АПК; 

● в производство, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, е 
правена редовна справка за преюдициалното, послужило като основание за 
спирането; 

● съдът е постановил определение за отмяна на даден ход по 
същество по четири броя дела; 
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● частните производства, включително и делата, образувани по реда 
на чл. 75 от ДОПК, са приключвани в кратки и в предвидените в закона 
срокове; 

● делата, минали през инстанционен съдебен контрол, са 
администрирани незабавно и са изпращани на контролиращата инстанция 
до 1 месец от депозиране на жалбите; 

● образуваните касационни дела са насрочвани в първо открито 
съдебно заседание в срок 1- 2 месеца; 

● съдебните актове са постановявани в законоустановения срок; 
● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 

изготвяни и изпращани своевременно; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 282 дела, от 
които 59 дела останали от предходен период, или средно по 23,5 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 234 дела, от 
които решени по същество – 197 дела, и 37 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 83 %. 
 

ІХ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ВЕЛИЗАР РУСИНОВ 
 
Висящи дела, насрочени 
- адм.д.№1397/2011г. – Делото е образувано на 30.05.11г. по жалба, 

постъпила на 30.05.11г. в АС-Пловдив, изпратена по подсъдност от АССГ. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С определение 
№1339/31.05.11г. е повдигнат спор за подсъдност пред ВАС. С 
определение №8903/21.06.11г. постановено от ВАС по адм.д.№7281/2011г. 
АС-Пловдив е определен за компетентен за разгледа подадената жалба. 
Делото е постъпило в АС-Пловдив на 23.06.11г. С разпореждане от 
27.06.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
на 13.09.11г. В проведеното на 13.09.11г. открито съдебно заседание, в 
което на делото е даден ход, определен е 14-дневен срок за страните да се 
запознаят с делото, да посочат нови доказателства и да формулират 
доказателствени искания, жалбата в частта на искането касаещо спиране на 
изпълнението на акта е оставена без разглеждане, на ответника е дадена 
възможност да направи изявление дали по делото е представена в пълнота 
административната преписка и делото е отложено за 03.11.11г.  
 

- адм.д.№1111/2011г. – Делото е образувано на 28.04.11г. по жалба с 
вх.№7645/28.04.11г. подадена срещу заповед на кмета на общ. Куклен. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 29.04.11г. 
производството по жалбата е оставено без движение с дадени указания с 
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оглед внасянето на държавна такса и посочване на доказателства, които да 
бъдат събрани. Съобщения до жалбоподателите са изпратени на 02.05.11г. 
В изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 05.05.11г. С 
разпореждане от 09.05.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 19.07.11г., конституирани са страните по делото, 
дадени са указания за представяне на определени доказателства. В 
проведено на 19.07.11г. открито съдебно заседание на делото не е даден 
ход, ответникът е задължен в 7-дневен срок да посочи всички 
заинтересовани страни, делото е отложено за 19.09.11г. В проведеното на 
19.09.11г. открито съдебно заседание на делото е даден ход, приети са 
доказателства, назначена е СТЕ, допуснат е свидетел и делото е отложено 
за 24.11.11г. С разпореждане от 28.09.11г. е назначено вещо лице по 
допуснатата СТЕ.  
 

- адм.д.№2450/2011г. – Делото е образувано на 13.09.11г. по жалба с 
вх.№14967/13.09.11г. подадена срещу отказ на кмета на общ. Садово да 
издаде заповед по чл. 34 ЗСПЗЗ. Приложен е протокол за избор на 
докладчик. С разпореждане от 15.09.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 09.11.11г. и ответникът е 
задължен да представи в 7-дневен срок списък по чл.152, ал.3 АПК. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба от ответника на 
30.06.11г. С разпореждане от 03.10.11г. е конституирана страна по делото.  

 
Искови производства  
 - адм. д. № 86/2007 г. е образувано на 16.03.2007 г. по искова молба, 

постъпила на 16.03.2007 г., като със същата е направено искане за 
допускане на съдебно-икономическа експертиза с посочени задачи. С 
разпореждане от 27.03.2007 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 26.04.2007 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход на 
делото, съдът е допуснал исканата експертиза и насрочил делото за нова 
дата. В следващо съдебно заседание съдът е дал ход по същество и обявил 
делото за решаване. Решение е е постановено на 03.07.2007 г., на която 
дата са изпратени съобщения за страните.  

 - адм. д. № 1992/2008 г. е образувано на 14.10.2008 г. по искова 
молба, постъпила в Административен съд-Пловдив на 14.10.2008 г., след 
като е изпратена по компетентност от Районен съд-Пловдив. С 
разпореждане от 21.11.2008 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 13.01.2009 г. В следващо съдебно заседание, проведено на 
20.02.2009 г., е даден ход на делото по същество. Решение е постановено 
на 18.03.2009 г. 

 - адм. д. № 890/2009 г. е образувано на 22.05.2009 г. по искова 
молба, постъпила в Административен съд-Пловдив на 22.05.2009 г. 
Разпореждане за отстраняване на констатирани нередовности е 
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постановено на 25.05.2009 г., съобщение за което е изпратено на 26.05.2009 
г. Съобщението е върнато в цялост на 20.10.2009 г., като е отбелязано, че 
адресът е посещаван многократно. С разпореждане от 23.10.2009 г. е 
изискана информация от МВР-Пловдив за постоянен и настоящ адрес. 
Информация по делото е постъпила на 13.11.2009 г. и ново съобщение е 
изпратено на 16.11.2009 г. С определение, постановено в закрито съдебно 
заседание от 29.01.2010 г., съдът е оставил без разглеждане исковата молба 
и е прекратил производството по делото, потвърдено с определение от 
29.04.2010 г. на ВАС, постановено по адм. д. № 4775/2010 г.  

 
Спрени дела 
 - адм.д. № 356/2011г.  

Спряно на 12.05.2011г. на осн. чл.229,ал.1,т.4 ГПК.Извършена справка  на  
30.09.2011г. 

 
Висящи неприключени дела 
- адм.д.№1549/2008г. - /съдия Велизар Русинов/ - Делото е 

образувано на 04.09.09г. по постъпило на същата дата по подсъдност 
гр.д.№5021/2009г. по описа на РС-Пловдив. Не е приложен протокол за 
избор на докладчик. По делото са проведени 12 открити съдебни 
заседания: 
22.10.09г. – допусната е СТЕ, делото е отложено за събиране на 
доказателства 
15.12.09г. – дава възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок да 
формулира задачите към експертизата, делото е отложено за събиране на 
доказателства 
04.02.10г. – допуснато е изменение на поставените задачи по допуснатата 
СТЕ, делото е отложено за събиране на доказателства 
11.03.10г. – вещото лице си е направило отвод и е заменено, делото е 
отложено за събиране на доказателства 
С разпореждане от 24.03.10г. поради отвод на определеното вещо лице, то 
отново е заменено. 
15.04.10г. - вещото лице е заменено, делото е отложено за събиране на 
доказателства 
13.05.10г. – делото е отложено поради непредставяне  в срок на 
заключението по допуснатата експертиза 
09.06.10г. – прието е заключението на вещото лице, делото е отложено за 
събиране на доказателства 
23.09.10г. – не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
вещото лице 
04.11.10г. - не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
вещото лице 
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16.12.10г. - прието е заключението на вещото лице, допусната е нова 
тройна експертиза 
24.02.11г. – прието заключението по допуснатата тройна експертиза, на 
делото е даден ход по същество 
С определение №714/18.03.11г. е отменено определението за даване на ход 
по същество и жалбата е оставена без разглеждане, след като на съда е 
станало известно, че пред АС-Пловдив е било образувано 
адм.д.№751/2009г. между същите страни, на същото основание и за 
същото искане, по което производството като недопустимо е било 
прекратено и определението за прекратяване е влязло в сила към 30.06.10г. 
Съдът е приел, че на основание чл.126, ал.1 ГПК производството по делото 
е следвало да бъде прекратено като по-късно образувано. По частна жалба 
срещу постановеното определение е образувано адм.д.№5237/2011г. по 
описа на ВАС. С определение от 27.06.11г. ВАС е обезсилил 
постановеното от АС-Пловдив определение като недопустимо и е върнал 
делото за ново разглеждане.  
След връщане на делото от ВАС е проведено на 03.10.11г. открито съдебно 
заседание, в което на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване 
на един от жалбоподателите, делото е отложено за 27.10.11г.  
 

- адм.д.№2332/2009г. - /съдия Велизар Русинов/ - Делото е 
образувано на 30.12.09г. по постъпила на същата дата искова молба с 
правно основание чл.203, ал.1 и 2 АПК във вр. с чл.1, ал.1 ЗОДОВ. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. По делото са проведени 12 
открити съдебни заседания: 
19.02.10г. – допусната е СОЕ, разпоредено е да се изиска НАХД по описа 
на ПРС, делото е отложено за събиране на доказателства 
15.04.10г. – приети са доказателства, делото е отложено за даване на 
възможност вещото лице да изготви заключението си.  
13.05.10г. – вещото лице е заменено, изискано е НОХД по описа на ПОС 
15.06.10г. – заключението на вещото лице е представено извън срока, 
делото е отложено за събиране на доказателства 
01.07.10г. – прието е заключението на вещото лице, делото е отложено за 
събиране на доказателства 
30.09.10г. – допусната е СОЕ, делото е отложено за събиране на 
доказателства 
25.11.10г. – делото е отложено за даване на възможност за изслушване на 
заключението на вещото лице 
31.01.11г. – изслушано е заключението на вещото лице, допуснато е 
допълнително заключение.  
31.03.11г. – заключението по допуснатата експертиза не е изготвено, 
делото е отложено 
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12.05.11г. - делото е отложено за даване на възможност за изслушване на 
заключението на вещото лице 
С разпореждане от 16.06.11г. делото е пренасрочено от 19.07.11г. за 
13.09.11г.  
13.09.11г. - делото е отложено за 24.10.11г. за даване на възможност за 
изслушване на заключението на вещото лице 

 
Дела с отменен ход по същество 
- адм.д.№2169/2009г. - /съдия В.Русинов, Г.Пасков/ - Проведени са 

открити съдебни заседания на 04.02.10г. и 18.03.10г., в което на делото е 
даден ход по същество. С определение от 16.04.10г. е отменено 
определението за даване на ход по същество, след като съдът е 
констатирал, че жалбоподателят не е представил по делото твърдените в 
нейна молба с вх.№5052/01.04.10г. писмени доказателства, като е 
определен 7-дневен срок за тяхното представяне и делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 28.05.10г. Проведени са 
открити съдебни заседания на 28.05.10г. / отвод на съдия Русинов – 
31.05.10г./, 07.07.10г. и 17.09.10г. Постановено е решение №1613/23.11.10г. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч.адм.д.№1416/2011г. – Делото е образувано на 01.06.11г. по 

искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 01.06.11г. С 
определение от 01.06.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОДМВР – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№747/2011г. – Делото е образувано на 24.03.11г. по искане 
с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 24.03.11г. С определение от 
24.03.11г. е допуснато разкриването на сведения, съставляващи данъчна и 
осигурителна информация. На същата дата е изпратен препис от 
определението до ОДМВР – Перник.  
 

- ч.адм.д.№748/2011г. – Делото е образувано на 24.03.11г. по искане 
с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 24.03.11г. С определение от 
24.03.11г. е допуснато разкриването на сведения, съставляващи данъчна и 
осигурителна информация. На 25.03.11г. е изпратен препис от 
определението до ОП – Пловдив.  

- ч.адм.д.№1703/2011г. – Делото е образувано на 28.06.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на докладчик, в който за разпределящ е 
посочен Paskov. С определение от 30.06.11г. е продължен срока на 
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наложените предварителни обезпечителни мерки. На 30.06.10г. е изпратен 
препис от определението до ТД НАП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№2445/2011г. – Делото е образувано на 13.09.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на 12.09.11г. С 
определение от 15.09.11г. е продължен срока на наложените обезпечителни 
мерки. На 15.09.11г. е изпратен препис от определението до ТД НАП – 
Пловдив.  
 

 - ч.адм.д.№1107/2011г. – Делото е образувано на 27.04.11г. по 
жалба постъпила на 27.04.11г., изпратена от ТД НАП Пловдив, подадена 
срещу Решение на ТД НАП Пловдив. С разпореждане от 29.04.11г. на 
жалбоподателя са дадени указания с оглед внасянето на държавна такса. С 
определение от 19.05.11г. на основание чл.158, ал.3 АПК жалбата е 
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 
Съобщения до страните са изпратени на 19.05.11г.  

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 968/2009 г. адм. д. № 1127/2009 г. и 977/2009 г. – 

постъпилите касационни жалби са администрирани в деня или най-късно 
на следващия ден от постъпването им, като са изпращани по реда на 
инстанционния контрол във ВАС до един месец от депозирането им. 

 
Касационни дела 
- кнахд №2319/2011г. – Делото е образувано на 26.08.11г. по 

постъпило на 26.08.11г. НАХД №3449/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане 
от 29.08.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание за 21.11.11г. Съобщения до страните са изпратени на 30.09.11г., 
видно от приложения по делото списък.  
 

- кнахд №2266/2011г. – Делото е образувано на 19.08.11г. по 
постъпило на 19.08.11г. НАХД №838/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 24.08.11г. постановено от съдия Г. Пасков 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
21.11.11г. Съобщения до страните са изпратени на същата дата, видно от 
приложения по делото списък.  
 

- кнахд №1674/2011г. – Делото е образувано на 24.06.11г. по 
постъпило на 24.06.11г. НАХД №1031/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане 
от 29.06.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 



 43

заседание за 17.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на същата 
дата, видно от приложения по делото списък. 

 
За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 

проверката за състава се констатира само едно дело, по което съдебното 
решение е постановено извън разумния тримесечен срок – адм. д. № 
2169/2009г. 

 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІХ-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял много бързо – между 1 и 3 дни от  образуването 
на делата; 

● съдът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание до 2,5 
месеца от образуването им, след отстраняване на констатирани 
нередовности; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
1,5 месеца до 2 месеца; 

● съдебният състав е постановявал съдебните актове в 
законоустановения и разумните срокове; 

● по исковите производства съставът не е извършвал размяна на 
книжа; 

● по проученото производство, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, е извършена справка за хода на преюдициалното 4 месеца след 
спирането; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани в деня или най-късно 
на следващия ден от постъпването им, и са изпращани на контролиращата 
инстанция до 1 месец след този момент; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по едно дело; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове; 

● с едно изключение, от началото на 2010 г. до момента на 
извършване на проверката, съдебният състав е постановявал съдебните 
решения в законоустановения и разумния 3-месечен срок; 

● образуваните касационни дела са администрирани своевременно и 
насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до 2 месеца; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
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 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 282 дела, от 
които 61 дела останали от предходен период, или средно по 23,5 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 234 дела, от 
които решени по същество – 197 дела, и 37 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 83 %. 
 

Х-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ЯНКО АНГЕЛОВ 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм.д.№2546/2011г. – Делото е образувано на 28.09.11г. по жалба с 

вх.№15875/27.09.11г. подадена срещу решение на директора на РУСО-
Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
29.09.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
на 01.11.11г., на страните е указано за кои обстоятелства носят 
доказателствена тежест, ответникът е задължен да представи определени 
доказателства. На страните са изпратени съобщения на 30.09.11г., видно от 
списъка за призоваване.  
 

- адм.д.№1478/2011г. – Делото е образувано на 06.06.11г. по жалба с 
вх.№10173/06.06.11г. подадена срещу решение на директора на РУСО-
Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
08.06.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
на 21.09.11г., на страните е указано за кои обстоятелства носят 
доказателствена тежест. Страните са уведомени със съобщения от 
08.06.11г. В проведено на 21.09.11г. открито съдебно заседание на делото е 
даден ход, събрани са доказателства, жалбоподателката е задължена да се 
яви лично в следващо съдебно заседание на основание чл.176 ГПК във вр. 
чл.144 АПК и делото е отложено за 25.10.11г.  
 

- адм.д.№786/2011г. – Делото е образувано на 29.03.11г. след 
разделяне на производството по адм.д.№752/2011г. по описа на АС-
Пловдив с определение от 28.03.11г.  Приложен е протокол за избор на 
докладчик. С разпореждане от 30.03.11г. производството по жалбата е 
оставено без движение с оглед внасянето на държавна такса. 
Жалбоподателите са уведомени на 20.04.11г. със съобщение от 31.03.11г. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 21.04.11г. С 
разпореждане от 26.04.11г. на жалбоподателите са дадени указания да 
представят преписи от жалбата за връчване на ответника и ответникът е 
задължен да представи определени доказателства. Страните са уведомени 
със съобщения от 26.04.11г. В изпълнение на дадените указания са 
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депозирани молби от жалбоподателите на 28.04.11г. и от ответника – на 
16.05.11г. С разпореждане от 19.05.11г. делото е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 19.09.11г., страните са задължени да 
представят определени доказателства. Страните са уведомени със 
съобщения от 20.05.11г. В проведено на 19.09.11г. открито съдебно 
заседание на делото е даден ход, ответникът, който не се представлява в 
съдебно заседание повторно е задължен да представи определени 
доказателства, делото е отложено за 21.10.11г.  

 
Искови производства  
 - адм. д. № 710/2009 г. /арх. № 487/2009 г./ е образувано на 

21.04.2009 г. по искова молба, депозирана на 17.04.2009 г. С молбата са 
направени доказателствени искания за допускане на експертиза, разпит на 
свидетели. С разпореждане от 30.04.2009 г. производството е насрочено в 
открито съдебно заседание за 04.06.2009 г. и указано изпращането на 
препис от молбата за ответника, който в 14-дневен срок може да представи 
отговор и ангажира доказателства. В първото открито съдебно заседание 
съдът се е произнесъл по доказателствените искания и насрочил нова дата 
за открито съдебно заседание. По делото са проведени шест открити 
съдебни заседания, отлагани за събиране на доказателства. В съдебно 
заседание, проведено на 18.01.2010 г., съдът е обявил делото за решаване. 
Решение е постановено на 18.02.2010 г., за което съобщения са изпратени 
на 19.02.2010 г.  

 - адм. д. № 1589/2009 г. /арх. № 495/2009 г./ е образувано на 
11.09.2009 г. по искова молба, депозирана на 11.09.2009 г. С разпореждане 
от 14.09.2009 г. производството по делото е оставено без движение. С акт 
на съда от 24.09.2009 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
27.10.2009 г., на която дата е обявено за решаване. Постановено решение 
на 27.11.2009 г. 

 - адм. д. № 2053/2008 г. /арх. № 481/2011 г./ е образувано на 
21.10.2008 г. по искова молба, депозирана на същата дата. По делото са 
проведени седем открити съдебни заседания. Решение е постановено на 
09.11.2009 г. В производството не е извършвана размяна на книжа. 

 
Спрени дела 
 - адм.д. № 83/2010г. 
Спряно на 18.05.2011г. на основание чл. 229, ал.1 ,т. 4 от ГПК. 

Извършвани редовно справки. 
 

Дела с отменен ход по същество 
 - адм. д. № 1275/2009 г. – в съдебно заседание, проведено на 

03.12.2009 г. , съдът е постановил определение за даване на ход по 
същество. С определение от 04.01.2010 г., постановено в срока за 
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постановяване на решение, съдът е отменил протоколно определение за 
ход по същество, след като е счел, че делото не е изяснено от фактическа 
страна, назначава съдебно-счетоводна експертиза и насрочва ново открито 
съдебно заседание. След възобновяване на производството, по делото са 
проведени три открити съдебни заседания. 

 - адм. д. № 991/2009 г. – в съдебно заседание, проведено на 
17.06.2010 г., съдът е постановил определение за даване на ход по 
същество. С определение, постановено на 19.07.2010 г., съдебният състав е 
отменил дадения ход по същество, за конституиране на Окръжна 
прокуратура по делото, и насрочил ново открито съдебно заседание. По 
делото, след възобновяването му, са проведени още две открити съдебни 
заседания. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч.адм.д.№1630/2011г. – Делото е образувано на 21.06.11г. по 

искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 21.06.11г. С 
определение от 21.06.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОДМВР – Варна.  
 

- ч.адм.д.№1433/2011г. – Делото е образувано на 02.06.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 02.06.11г. С 
определение от 02.06.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОП-Кърджали.  
 

- ч.адм.д.№1548/2010г. – Делото е образувано на 27.07.10г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 27.07.10г. С 
определение от 27.07.10г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОП-Хасково.  

- ч.адм.д.№1983/2011г. – Делото е образувано на 21.07.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
С определение от 28.07.11г., е продължен срока на наложените 
обезпечителни мерки. На 29.07.11г. е изпратен препис от определението до 
ТД НАП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№1547/2011г. – Делото е образувано на 14.06.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С определение от 20.06.11г. е 
продължен срока на наложените обезпечителни мерки. На 20.06.11г. е 
изпратен препис от определението до ТД НАП – Пловдив.  
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- ч.адм.д.№1712/2011г. – Делото е образувано на 30.06.11г. по жалба 

постъпила на 29.06.11г., изпратена от общ. Пловдив, подадена срещу 
Решение на директора на Дирекция „МД и ТБО и РК”, общ. Пловдив. С 
разпореждане от 04.07.11г. на жалбоподателя са дадени указания с оглед 
внасянето на държавна такса. С определение от 01.08.11г. на основание 
чл.158, ал.3 АПК жалбата е оставена без разглеждане и производството по 
делото е прекратено. Съобщения до страните са изпратени на 01.08.11г.  

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
- адм.д.№1105/2010г. – Делото е образувано на 04.06.10г. Проведено 

е 1 открито съдебно заседание – на 10.06.10г. Постановено е решение с 
№919/23.06.10г. Касационна жалба е постъпила на 13.07.10г. С 
разпореждане от 14.07.10г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата 
на ответната страна за отговор в 14-дневен срок. Съобщение е изпратено в 
същия ден. Писмен отговор от общ. Пловдив е постъпил на 26.07.10г. С 
решение от 16.12.10г. на ВАС, постановено по адм.д.№10095/2010г. е 
оставено в сила, постановеното от АС-Пловдив решение.  
 

- адм.д.№542/2009г. – Делото е образувано на 23.03.09г. Проведени 
са 2 открити съдебни заседания – на 29.05.09г. и 14.09.09г. Постановено е 
решение с №1446/10.11.09г. Касационна жалба е постъпила на 25.11.09г. С 
разпореждане от 25.11.09г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата 
на ответната страна за отговор в 14-дневен срок, след което делото да се 
изпрати на ВАС. Съобщение е изпратено в същия ден. С решение от 
09.06.10г. на ВАС, постановено по адм.д.№32/2010г. е оставено в сила, 
постановеното от АС-Пловдив решение.  
 

- адм.д.№1118/2009г. – Делото е образувано на 30.06.09г. Проведени 
са 3 открити съдебни заседания – на 24.09.09г., 27.10.09г. и 24.11.09г. 
Постановено е решение с №1758/28.12.09г. Касационна жалба е постъпила 
на 15.01.10г. С разпореждане от 15.01.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на ответната страна за отговор в 14-дневен срок, след 
което делото да се изпрати на ВАС. Съобщение е изпратено в същия ден. С 
решение от 23.07.10г. на ВАС, постановено по адм.д.№3229/2010г. е 
отменено, постановеното от АС-Пловдив решение в частта, в която е 
оставено без уважение искането за присъждане на юрисконсултско 
възнаграждение и е оставено в сила в останалата му част.  

 
Касационни дела 
 - кнахд №1666/2011г. – Делото е образувано на 23.06.11г. по 

постъпило на 23.06.11г. НАХД №15/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Първомай. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане 
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от 07.07.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание за 19.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на същата 
дата, видно от приложения по делото списък.  
 

- кнахд №1770/2011г. – Делото е образувано на 04.07.11г. по 
постъпило на 01.07.11г. НАХД №229/2008г. по описа на Районен съд 
гр.Карлово. С разпореждане от 05.07.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 19.10.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата, видно от приложения по делото 
списък. АХД №229/2008г. по описа на Районен съд гр.Карлово /съдия 
докладчик Дарина Попова/ е образувано на 19.12.08г. по жалба с 
вх.№12673/19.12.08г. В проведено на 20.05.09г. открито съдебно 
заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№96/21.04.11г.  

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Х-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял много бързо – между 1 и 3 дни от  образуването 
на делата; 

● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби от страните същите са администрирани своевременно; 

● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 
срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като по-големи периоди 
на насрочване се установяват при отстраняване на констатирани 
нередовности в жалбите и в периоди, съвпадащи със съдебните ваканции;  

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1 месец; 

● производствата, образувани по искови молби, също са 
администрирани своевременно; 

● някои искови производства съставът е администрирал, като е 
указвал изпращане на препис за ответната страна и възможността за 
становище в 14-дневен срок; 

● по проученото производство, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, са извършвани редовно справки за хода на преюдициалното; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно и 
изпращани на контролиращата инстанция до 1 месец след депозирането 
им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 7 дела; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
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процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са разглеждани своевременно; 
● съставът няма постановени съдебни актове извън срока, предвиден 

в чл. 172, ал. 1 от АПК; 
● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 

изготвяни и изпращани в срок; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 284 дела, от 
които 51 дела останали от предходен период, или средно по 23,66 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 211 дела, от 
които решени по същество – 168 дела, и 43 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 74 %. 
 

ХІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ МИЛЕНА ДИЧЕВА 
 
Висящи дела, насрочени 

  - адм. д. № 1911/2011 г. е образувано на 15.07.2011 г. по жалба 
срещу решение за определяне на митническа стойност на началника на 
Митница Пловдив, постъпила на 15.07.2011 г. С разпореждане от 
18.07.2011 г., изписано ръкописно върху протокола за електронно 
разпределение на делата, съдът е насрочил производството в открито 
съдебно заседание за 26.09.2011 г. и дал указания на страните. Съобщения 
с указанията на съда и уведомяване за насрочването са изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. В първото открито съдебно заседание 
съдът е дал възможност на страните да вземат отношение по представените 
от всяка от тях доказателства и насрочил делото за нова дата. 

 - адм. д. № 1554/2011 г. е образувано на 15.06.2011 г. по жалба 
срещу отказ на СГКК-Пловдив, постъпила на 15.06.2011 г. С разпореждане 
от 16.06.2011 г., изписано върху протокола, съдът е оставил 
производството по жалбата без движение и указал отстраняване на 
нередовности. Съобщения за страните изпратени на тази дата. С 
разпореждане от 30.06.2011 г., оформено като акт на съда и като 
самостоятелен документ, съдия Любомира Несторова е насрочила делото 
за 20.09.2011 г. Съобщения са изпратени на 06.07.2011 г. В първо съдебно 
заседание не е даден ход на делото и същото е насрочено за 06.10.2011 г. 

 - адм. д. № 2227/2011 г. е образувано на 16.08.2011 г. по жалба 
срещу СГКК, постъпила на 15.08.2011 г. С разпореждане от 17.08.2011 г. 
върху протокола съдът е оставил без движение и дал указания на страните. 
Върху гърба на молба от 25.08.2011 г., депозирана от жалбоподателя в 
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изпълнение на указанията, съдът е постановил разпореждане от 25.08.2011 
г., с която е насрочил производството в открито заседание за 06.10.2011 г. 

 
Искови производства  
Съставът не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 203 и сл. от 

АПК. 
 
Дела с отменен ход по същество 
- адм.д.№1694/2009г. В проведено на 24.09.10г. открито съдебно 

заседание на делото е даден ход по същество. С определение от 22.10.10г. е 
отменено определението за даване на ход по същество, ответникът е 
задължен да представи определени доказателства, допусната е СТЕ и 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
16.12.10г.  
 

- адм.д.№1022/2009г. В проведено на 04.03.10г. открито съдебно 
заседание на делото е даден ход по същество. С определение от 06.04.10г. е 
отменено определението за даване на ход по същество, след като съдът е 
констатирал, че ответникът по делото е неправилно конституиран, заличен 
е като ответник по делото директора на АГКК и е конституиран като 
ответник началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. 
Пловдив и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание 
за 17.05.10г. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
 - ч. адм. д. № 603/2011 г. е образувано на 08.03.2011 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 08.03.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 08.03.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис от определението е 
изпратено на 09.03.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 775/2011 г. е образувано на 28.03.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 28.03.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 28.03.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение е изпратено на в деня на 
постановяване на определението. 

 - ч. адм. д. № 773/2011 г. е образувано на 28.03.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 28.03.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 28.03.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис от съдебния акт е 
изпратено на в деня на постановяване на определението. 

 - ч. адм. д. № 991/2011 г. е образувано на 14.04.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
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Определение по искането е постановено на 28.04.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 02.05.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1724/2011 г. е образувано на 29.06.2011 г. по жалба 
срещу решение на директора на Дирекция „МД и ТБО и РК”, с което е 
оставена без разглеждане жалба срещу данъчно съобщение. С 
разпореждане от 04.07.2011 г. производството по жалбата е оставено без 
движение. С определение от 17.08.2011 г. жалбата е оставена без 
разглеждане  и производството прекратено, след като съдът е констатирал, 
че жалбоподателят не е отстранил констатирани нередовности. 

 - ч. адм. д. № 566/2011 г. е образувано на 01.03.2011 г. по жалба 
срещу заповед на Областния управител, с която е отказал да образува 
административно производство за обезщетение по реда на Закона за 
политическа и гражданска реабилитация на репресирани. С разпореждане 
от 02.03.2011 г. съдът е оставил производството по жалбата и дал указания 
за отстраняване на констатирани нередовности. С разпореждане от 
01.04.2011 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 10.05.2011 
г., на която дата е даден ход по същество. Решение по делото е 
постановено на 10.06.2011 г., за което съобщения са изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 

Дичева– адм.д.№2437/2008г., адм.д.№454/2009г., адм.д.№1524/2009г. – в 
деня, на следващия ден, до 1 месец във ВАС. 

 
Касационни дела 
 - к.н.а.х.д № 2473/2011г. 
Получено  на 24.06.2011г. Протокол за избор от 24.06.2011г. 

Образувано на 24.06.2011г. Разпореждане /написано на ръка/ от 27.06.2011, 
с което делото е насрочено в с.з. на 21.10.2011г. и е разпоредено да се 
призоват  страните  и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени призовки на 
28.06.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2443/2011г. 
Получено  на 12.09.2011г. Протокол за избор от 12.09.2011г. 

Образувано на 12.09.2011г. Разпореждане /Р, постановено от съдия Диева/  
от 14.09.2011, с което делото е насрочено в с.з. на 25.10.2011г.  и  е 
разпоредено да се призоват  страните и ОП Пловдив  .Изготвени и 
изпратени призовки на 14.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2537/2011г. 
Получено  на 27.09.2011г. Протокол за избор от 27.09.2011г. Образувано на 
27.09.2011г. Разпореждане / написано на ръка/  от 29.09.2011, с което 
делото е насрочено в с.з. на 25.11.2011г.  и  е разпоредено да се призоват  
страните  .Изготвени и изпратени призовки на 29.09.2011г. 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХІ-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 

произнасял много бързо – между 1 и 3 дни от образуването на делата; 
● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 

молби от страните същите са администрирани своевременно; 
● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 

срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като по-големи периоди 
на насрочване се установяват в периоди, съвпадащи със съдебните 
ваканции;  

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1 месец; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на постъпването 
им, или най-късно на следващия ден, и изпращани на контролиращата 
инстанция до 1 месец след този момент; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 4 дела; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са разглеждани своевременно; 
● съдебният състав е постановявал съдебните актове в 

законоустановения и разумния 3-месечен срок; 
● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 

изготвяни и изпращани незабавно след извършване на съответното 
процесуално действие на съда, което е трябвало да бъде доведено до 
знанието на страните; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 305 дела, от 
които 75 дела останали от предходен период, или средно по 25,42 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 229 дела, от 
които решени по същество – 186 дела, и 43 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 75 %. 
 

ХІІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ МАРИАНА МИХАЙЛОВА 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм.д.№691/2011г. 
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Постъпила жалба на 18.03.2011г. /жалбата от адм. орган до АС -7-
дни/.Протокол за избор на докладчик  от 18.03.2011г. Образувано на 
18.03.2011г. Разпореждане от 21.03.2011г.“Да се извърши справка в ТР 
относно актуалната търговска регистрация на жалбоподателя“ 
Разпореждане от 21.03.2011г., с което жалбата е оставена без движение- 
поради невнесена държавна такса. Даден 7-дневен срок за отстраняване на 
нередовности. Изготвено и изпратено съобщение по разпореждането за 
нередовности на 21.03.2011год.Получено съобщение на 23.03.2011г. 
Отстранени нередовности в дадения срок. На  30.03.2011г. с 
разпореждане /кратко/, делото само е насрочено в открито съдебно 
заседание за 16.05.2011г.При насрочването не са дадени указания за 
ангажиране на доказателства. Изпратени призовки на 30.03.2011год. 
Получени призовки  съответно на 05.04. и 06.04.2011г. В с.з. на 
16.05.2011год. даден ход, приета административна преписка, назначена 
СИЕ, делото отложено по събиране на доказателства за 19.07.2011г. В 
съдебно заседание на 19.07.2011г. поради непредставяне на заключението 
на вещото лице в срока по чл. 199 от ГПК  и направено възражение от 
страна, делото е отложено за 20.10.2010год.  

 - адм.д.№1657/2011г. 
Постъпила жалба на 22.06.2011г. /жалбата от административния 

орган до АС -5-дни/.Протокол за избор на докладчик от 23.06.2011г. 
Образувано на 23.06.2011г. На 27.06.2011г. с разпореждане /не е 
определено като вид съдебен акт, кратко/, делото само е насрочено в 
открито съдебно заседание за 15.09.2011г.При насрочването не са дадени 
указания за ангажиране на доказателства. Изпратени призовки на 
28.06.2011год. Получени призовки на 06.07.2011г. В съдебно заседание на 
15.09.2011год. даден ход, приета административната преписка, назначена 
СТЕ, делото отложено по събиране на доказателства за 04.11.2011г. 

 - адм.д.№2472/2011г. 
Постъпила жалба на 15.09.2011г. /жалбата  от административния 

орган - НОИ до АС-15-дни/. Протокол за избор на докладчик от 
15.09.2011г. Образувано на 15.09.2011г. На 16.09.2011г. с разпореждане /не 
е определено като вид съдебен акт, кратко/, делото само е насрочено в 
открито съдебно заседание за 04.11.2011г. При насрочването не са дадени 
указания за ангажиране на доказателства. Изпратени призовки на 
16.09.2011год. 

 
Искови производства  
 - адм.д.№ 2250/2010г. 
Постъпила искова молба на 21.10.2010г. Образувано дело на 

22.10.2010г. след протокол за избор на докладчик от същата дата. С акт от 
29.10.2010г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
01.12.2010г., разпоредено да се изпрати препис от исковата молба за 
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ответника с указания за писмен отговор по реда на чл. 133, ал. 2 ГПК. 
Делото решено в едно съдебно заседание на 01.12.2010г.  Постановено 
съдебно решение на 03.01.2011г. Постъпила  жалба срещу решението 
18.01.2011г. На 15.02.2011г. делото изпратено на ВАС. С решение от 
14.06.2011год. по адм.д.№ 3244/2011год. на Трето отделение на ВАС 
обжалваното решение  е оставено в сила.  

 - адм.д.№ 376/2011г. 
Проведени 3 съдебни заседание – на 07.04., 31.05. и 12.09.2011г.  по 

събиране на доказателства. Прилагани чл.130 и сл. от ГПК. Решение от 
03.10.2011год. 

 - адм.д.№ 1829/2011г. 
Неименуван акт, с който се произнася по редовността на исковата 

молба. Делото е образувано след повдигнат спор за подсъдност между АС 
- Пловдив и СРС. 

 
Спрени дела 
 - адм.д. № 2179/2011г. 
Спряно на 02.09.2011г. на основание чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК. 

Извършена справка на 05.10.2011г. 
 
Висящи неприключени дела 
 - адм.д.№919/2009г./чл.156 и сл. от ДОПК/. 
Образувано на 28.05.2009г. Оставена жалба без движение. Проведени 

с.з. на 15.09.2009г.; 10.11.2009г.11.01.2009г.; 09.03.2010г.; 25.03.2010г.; 
29.04.2010.; 24.06.2010г.; 30.09.2010г.;01.12.2010г.; 11.02.2011г.; 
07.04.2011г.; 20.05.2011г.;26.07.2011г.; 25.10.2011г. 12 съдебни заседания 
и ново предстоящо по време на проверката; 
В първо съдебно заседание приета само административна преписка и 
дадени общи указания за доказателствената тежест съгласно чл. 124, ал. 2 
от ДОПК и за ангажиране на доказателства, във второ съдебно заседание 
допусната СТЕ със задачи, описани в молба на жалбоподателя; редовно 
призован жалбоподател за съдебно заседание, но не присъстващ в 
съдебното заседание без причина като му се дава възможност да 
ангажира доказателства във връзка с прието в съдебно заседание 
заключение на вещото лице /09.03.2010г./; в четвърто съдебно 
заседание задължен административния орган да представи доказателства 
от административната преписка; назначена съдебно- почеркова експертиза 
в шесто съдебно заседание; неизготвено за съдебно заседание заключение 
от вещото лице; допускане на издаване на съдебни удостоверения във 
връзка с констатации на заключението на вещото лице; неизготвено в срок 
заключение на в.л.; дадена възможност на жалбоподателя да представи 
всички документи, по които вещото лице е работило при изготвяне на 
заключението /07.04.2011г./; повторна възможност на жалбоподателя да 
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представи всички документи, по които вещото лице е работило при 
изготвяне на заключението /20.05.2011./, съдебно заседание на 26.07.2011г. 
отново е отложено за трети  път  на същото основание.  

 - адм.д.№672/2009г./ чл.156 и сл.ДОПК/; 
 

 - адм.д.№1025/2009г./ чл.156 и сл.ДОПК/ 
Образувано на 15.06.2009г.Проведени с.з. на 15.09.2009г., 

06.11.2009г. 10.01.2010г.,09.03.2010г., 20.04.2010г.,10.06.2010г.; 
30.09.2010г.; 01.12.2010г.; 11.02.2011г.; 12.04.2011г.; 01.07.2011г. 
07.10.2011г.- 11 с.з. , ново предстоящо по време на проверката; 
Представени доказателства от трето неучастващо в процеса лице едва в 
трето съдебно заседание; действия по призоваване на свидетел, допуснат 
до разпит в първо съдебно заседание; отлагане поради внезапно заболяване 
на процесуален представител на жалбоподателя- 3пъти; едва в шесто 
съдебно заседание допусната ССЕ; допусната допълнителна задача на 
ССЕ; събиране на доказателства във връзка с влизане в сила на други РА; 
непредставяне в срока по чл. 199 от ГПК допълнително заключение на 
вещото лице; събиране на доказателства от БНБ за официален валутен курс 
имащ пряко отношение към констатации на заключението на вещото лице. 

 - адм.д.№1768/2009г./ чл.156 и сл.ДОПК/; 
След отменително решение на ВАС на решение по 

адм.д.№928/2007год. на АС Пловдив, с което делото е върнато за ново 
разглеждане от друг състав. Съдията докладчик по отмененото решение е 
съдия Йордан Русев. 

Отменителните основания – необсъдени, събрани по делото писмени 
доказателства. 

Образувано на 07.10.2009г.Проведени с.з. на 01.12.2009г.; 
27.01.2010г.;09.04.2010г.;28.05.2010г.;23.09.2010;18.11.2010г.;03.02.2011г.;
07.04.2011г.;15.09.2011г.; 

Първо съдебно заседание с назначена ССЕ и конкретизирани задачи; 
отложено съдебно заседание поради внезапно заболяване на процесуалния 
представител на ответника; молба на вещото лице, с което иска да бъде 
заменено с друго поради ангажираност по други дела; допусната 
допълнителна експертиза и отложено съдебно заседание с ново насрочване 
заради изготвяне на график за месец септември  на 2010год.; насрочване 
след 4 месеца в закрита съдебно заседание; нова допълнителна експертиза 
и дадена възможност на жалбоподателя да представи всички документи по 
които вещото лице е работило при изготвяне на заключението; повторна 
възможност на жалбоподателя да представи всички документи по които 
вещото лице е работило при изготвяне на заключението; трета 
възможност; неизготвено допълнително заключение на вещото лице; 
четвърта последна възможност за жалбоподателя да представи 
доказателствата-вата; приети писмени доказателства по опис с възможност 
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на ответника. да се запознае с тях и да вземе становище по истинността им, 
предвид чл. 193 от ГПК до следващо съдебно заседание. 

 - адм.д.№2095/2009г./ чл.156 и сл.ДОПК/- 14 съдебни заседания; 
 
Дела с отменен ход по същество 
- адм.д.№1480/2009г. - /съдия М.Михайлова/ - В проведено на 

10.12.09г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. С 
определение от 11.01.10г. е отменено определението за даване на ход по 
същество, на страните е указана необходимостта от ангажиране на 
определени доказателства и делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 09.03.10г.  
 

- адм.д.№561/2009г. - /съдия М.Михайлова/ - В проведено на 
13.10.09г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. С 
определение от 13.01.10г. е отменено определението за даване на ход по 
същество, на страните е указана необходимостта от ангажиране на 
определени доказателства, допуснато е извършването на допълнителна 
СТЕ и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
25.03.10г.  

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
 - ч. адм. д. № 1543/2011 г. е образувано на 14.06.2011 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 14.06.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 14.06.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратено на 
14.06.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 609/2011 г. е образувано на 09.03.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 09.03.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 09.03.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис от определението е 
изпратено на 09.03.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 2595/2011 г. е образувано на 03.10.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 03.10.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 03.10.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис от определението е 
изпратено на 03.10.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 907/2011 г. е образувано на 07.04.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 11.04.2011 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 11.04.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 245/2010 г. е образувано на 02.02.2010 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
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Определение по искането е постановено на 08.02.2010 г. Заверен препис от 
определението е изпратен със съобщение от 09.02.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 1427/2011 г. е образувано на 02.06.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 06.06.2011 г. Заверен препис от 
определението е изпратен със съобщение от 06.06.2011 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 155/2008 г. адм. д. 839/2009 г. и 996/2007 г. 

Администрира постъпилата жалба в деня на постъпването и на следващия 
ден. Жалбите са получавани във ВАС до един месец от депозирането им 
пред Административен съд-Пловдив. 

 
Касационни дела 
 - к.н.а.х.д № 2484/2011г. 
Получено на 16.09.2011г. Протокол за избор от 16.09.2011г. 

Образувано на 16.09.2011г. Разпореждане /неименувано/ от 17.09.2011, с 
което делото е насрочено в съдебно заседание на 18.10.2011г. и са 
определени страните за призоваване и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени 
призовки на 19.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2521/2011г. 
Получено на 21.09.2011г. Протокол за избор от 21.09.2011г. 

Образувано на 21.09.2011г. Разпореждане /неименувано/ от 26.09.2011, с 
което делото е насрочено в съдебно заседание на 22.11.2011г. и са 
определени страните за призоваване и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени 
призовки на 27.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2643/2011г. 
Получено  на 07.10.2011г. Протокол за избор от 07.10.2011г. 

Образувано на 07.10.2011г. Разпореждане /неименувано/ от 10.10.2011, с 
което делото е насрочено в съдебно заседание на 22.11.2011г. и са 
определени страните за призоваване и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени 
призовки на 11.10.2011г. 

 
За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 

проверката се констатира, че съдебният състав е забавил постановяването 
на съдебните решения над разумния 3-месечен срок по следните 31 дела – 
адм. д. № 1265/2009г., адм. д. № 2429/2008г., адм. д. № 810/2009г., адм. д. 
№ 1718/2009г., адм. д. № 1287/2009г., адм. д. № 18/2010г., адм. д. № 
156/2007г., адм. д. № 877/2009г., адм. д. № 51/2010г., адм. д. № 30/2009г., 
адм. д. № 1919/2008г., адм. д. № 1049/2009г., адм. д. № 1437/2009г., адм. д. 
№ 1393/2009г., адм. д. № 357/2008г., адм. д. № 1311/2008г., адм. д. № 
822/2009г., адм. д. № 952/2009г., адм. д. № 1090/2009г., адм. д. № 58/2008г., 
адм. д. № 1362/2009г., адм. д. № 1116/2008г., адм. д. № 267/2009г., адм. д. 
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№ 1798/2007г., адм. д. № 1479/2010г., адм. д. № 936/2007г., адм. д. № 
54/2010г., адм. д. № 2282/2009г., адм. д. № 2233/2009г., адм. д. № 
167/2010г., адм. д. № 1414/2009г. 

 
 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХІІ-ТИ 
СЪСТАВ 

● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 
съставът се е произнасял много бързо – между 1 и 4 дни от образуването на 
делата; 

● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби от страните същите не се констатира забавяне, свързано с 
администриране, от страна на съда; 

● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 
срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1 месец и 1,5 месеца; 

● производствата, образувани по искови молби също са 
администрирани своевременно; 

● съставът е администрирал производствата, образувани по реда на 
чл. 203 и сл. от АПК, като е прилагал разпоредбите на чл. 130 и сл. от ГПК; 

● по проученото производство, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, са извършвани редовно справки за хода на преюдициалното; 

● за съдебния състав се установява забавяне при постановяване на 
съдебните решения над разумния 3-месечен срок по 31 дела, 
конкретизирани по-горе; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани в деня или на 
следващия ден от постъпването им, а делата са изпращани на 
контролиращата инстанция до 1 месец от депозирането им;  

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 4 дела, основно по причина за 
събиране на доказателства; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са разглеждани своевременно и са 
насрочвани в открито съдебно заседание след 1 месец до 1,5 месеца от 
образуването им; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани своевременно; 
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 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 309 дела, от 
които 92 дела останали от предходен период, или средно по 25,75 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 189 дела, от 
които решени по същество – 171 дела, и 18 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 61 %. 
 

ХІІІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ГЕОРГИ ПАСКОВ 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм.д.№1261/2011г. 
Постъпила жалба на 17.05.2011г. Протокол за избор на докладчик  от 

17.05.2011г. Образувано на 17.05.2011г. На 20.05.2011г. с разпореждане 
/кратко/ делото е насрочено в открито съдебно заседание за 29.07.2011г. С 
разпореждането са дадени указания административния орган да представи 
цялата административна преписка, на жалбоподателя. да представи 
доказателства във връзка с поддържани оплаквания и за изпращане на 
съобщение до ОП Пловдив за възможност за встъпване в 
административното производство. Изпратени призовки на 20.05.2011год. 
Получени призовки съответно на 28.05.,30.05.2011г. Проведено редовно 
съдебно заседание. на 29.07.2011г. Даден ход, приети с административната 
преписка доказателства, допуснати до разпит свидетели ,като е прието, че 
по допустимостта на свидетелските показания, съдът  ще се произнесе по 
същество с решението си. Отложено по събиране на доказателства за 
27.09.2011год. Невръчени призовки за допуснатите до разпит свидетели. В 
съдебно заседание на 27.09.2011г. даден ход, дадена възможност за 
жалбоподателя да направи доказателствени искания най- късно до 
следващо съдебно заседание, а на административния орган да 
окомплектова преписката с относими доказателства. Делото отложено 
по доказателства за 03.11.2011г.   

 - адм.д.№2509/2011г. 
Постъпила жалба на 19.09.2011г. Протокол за избор на докладчик  от 

19.09.2011г. Образувано на 19.09.2011г. На 20.09.2011г. с 
разпореждане,/много кратко,само по насрочването/ делото е насрочено в 
о.с.з. за 03.11.2011г.   Изпратени призовки на 21.09.2011год. 

 - адм.д.№1161/2011г. 
Постъпила жалба на 03.05.2011г. Протокол за избор на докладчик от 

04.05.2011г. Образувано на 04.05.2011г. На 11.05.2011г. с разпореждане 
/много кратко, само по насрочването/ делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 29.07.2011г. Изпратени призовки на 11.05.2011год. 
Получени призовки съответно на 13.05. и на 18.05.2011г. В съдебно 
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заседание на 29.07.2011г. даден ход, приета административната преписка, 
дадена възможност на пълномощника на жалбоподателя в  10-дневен срок 
„писмено да формулира искането си за назначаване на експертиза“.Делото  
отложено за събиране на доказателства за 27.09.2011г. Молбата по 
експертизата подадена на 05.08.2011год. Резолюция на молбата от 
08.08.2011год. Препис от молбата за становище на ответника в 7-дневен 
срок. В съдебно заседание на 27.09.2011год. докладвана молбата по 
експертизата, допуснато искане до Ректор на Университета по хранителни 
технологии Пловдив да посочи вещо лице с необходима квалификация и 
делото отложено за 03.11.2011год. Изпратено искане на 29.09.2011г.  

 
Искови производства  
 - адм.д.№ 522/2007г. 
Постъпила искова молба на 04.05.2007г. Образувано дело на 

07.05.2007г. С разпореждане от 08.05.2007 исковата молба оставена без 
движение. Неотстранени в срок нередовности. С определение от 
28.05.2007г. исковата молба е върната, а производството по делото 
прекратено. Постъпила частна жалба срещу определението за прекратяване 
на 06.06.2007г. На 13.06.2007г. делото изпратено на ВАС. С определение 
от 13.11.2007год. по адм.д.№ 5904/2007год. на Трето отделение на ВАС 
обжалваното определение е оставено в сила.  

 - адм.д.№ 537/2009г. 
Проведени 5 съдебни заседания, отлагани през 1-2 месеца. Причини- 

неизготвяне на заключение от вещото лице в срок, неконституиране и 
неявяване на представител на Прокуратурата, неявяване на вещото лице в 
съдебно заседание. Съдебно заседание по същество –30.11.2009г. 
Постановено съдебно решение  на 05.02.2010г. 

 - адм.д.№ 781/201 1г. 
Делото образувано на 28.03.2011г. и протокол за избор на докладчик 

от същата дата. Делото е след отмяна на решение на АС Пловдив и 
връщане на делото за ново разглеждане от друг състав. Насрочено в 
открито съдебно заседание на 04.05.2011г. Даден ход по същество в 
същото съдебно заседание. Постановено съдебно решение на 30.06.2011г. 

 
Спрени дела 
 - адм.д. № 86/2011г. 
Спряно на 09.03.2011г. на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК. 

Извършвани справки на 31.08.2011г. и 29.09.2011г. 
 - адм.д. № 296/2011г. 
Спряно на 27.05.2011г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК.Извършвани справки на 03.08.2011г. и 27.09.2011г. 
 
Висящи неприключени дела 
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 - адм. д. № 2204/2009 г. е образувано на 14.12.2009 г. по жалба 
срещу решение, с което е потвърден РА на НАП, постъпила на 14.12.2009 
г. Проведени 11 съдебни заседания, насрочвани в периоди до месец и 
половина. С акт на съда от 22.12.2009 г. делото е насрочено в първо 
открито съдебно заседание за 05.02.2010 г. В първо открито съдебно 
заседание единствено е приета административната преписка, указано на 
ответника да представи доказателства за влизане в сила на РА, на 
жалбоподателя да направи искане за назначаване на съдебно-счетоводна 
експертиза най-късно до следващо съдебно заседание и делото е отложено 
за нова дата. Следващите две съдебни заседания не са провеждани по 
причина заболяване на пълномощника на жалбоподателя, като въпроси по 
допуснатата експертиза са формулирани в четвъртото открито заседание. 
Нови съдебни заседания са насрочвани за събиране на доказателства. 

 - адм.д.№2241/2009г. / чл.156 и сл.ДОПК/ 
Образувано на 18.12.2009г. Оставена жалба без движение- невнесена 

държавна такса и жалбоподателят да представи УАС; Отстранени 
нередовности на 19.01.2010г.; насрочено в съдебно заседание на 
24.03.2010г. Проведени съдебни заседания на 
24.03.2010год.;04.05.2010г.;28.06.2010г.;28.09.2010г.;17.11.2010г.;10.01.201
1г.;08.02.2011г.;01.04.2011г.; 27.05.2011г.;02.09.2011г.;06.11.2011г.- 11 
/единадесет/ съдебни заседания. 

Неизготвяне  на заключение от вещото лице за датата на съдебното 
заседание-3  пъти –наложена глоба на вещото лице; внезапно заболяване 
на вещото лице; допълнителна задача; неизготвяне на допълнително 
заключение за съдебното заседание; замяна на вещото лице поради 
неизготвено повторно допълнително заключение за съдебното заседание; 
два пъти давана възможност  на жалбоподателя да представя 
доказателства, по които вещото лице е изготвяло заключение. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм. д. № 1699/2010 г. – в първо открито съдебно заседание, 

проведено на 03.11.2010 г., съдът е дал ход по същество и обявил делото за 
решаване. С определение от 07.12.2010 г. съдът е отменил протоколното си 
определение за даване ход по същество и насрочил същото за нова дата, 
след като е приел, че административният орган не е изпълнил указания аз 
представяне на административната преписка в цялост, както и, че трябва 
да се конституира заинтересована страна. По делото са проведени още три 
открити съдебни заседания. 

 - адм. д. № 1067/2009 г. – в съдебно заседание, проведено на 
24.03.2010 г., съдът е приключил съдебното дирене и дал ход по същество. 
С определение от 09.06.2010 г., постановено в срока за произнасяне по 
същество, съдът е отменил дадения ход по същество, указва на 
жалбоподателя да представи доказателства с оглед твърдените от същия 



 62

обстоятелства, конституира заинтересована страна и насрочва делото в 
открито заседание. Проведено още едно открито съдебно заседание. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч.адм.д.№2334/2011г. – Делото е образувано на 29.08.11г. по 

искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 29.08.11г. Приложен 
е протокол за избор на докладчик.  С определение от 29.08.11г. е допуснато 
разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна 
информация. На същата дата е изпратен препис от определението до ОП – 
Сливен.  
 

- ч.адм.д.№2571/2011г. – Делото е образувано на 30.09.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 30.09.11г. С 
определение от 30.09.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация, като е оставено без 
разглеждане искането за  разкриване на посочената информация по 
отношение на едно от посочените юридически лица. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ГДБОП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№1057/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 19.04.11г. С 
определение от 19.04.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОП – Кърджали.  

 - ч.адм.д.№1109/2011г. – Делото е образувано на 28.04.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на 27.04.11г. С 
определение от 03.05.11г. е продължен срока на наложените 
предварителни обезпечителни мерки. На 04.05.11г. е изпратен препис от 
определението до ТД НАП – Пловдив.  

- ч.адм.д.№663/2011г. – Делото е образувано на 15.03.11г. по искане 
с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. С 
определение от 16.03.11г. е продължен срока на наложените обезпечителни 
мерки. На 18.03.11г. е изпратен препис от определението до ТД НАП – 
Пловдив.  

- ч.адм.д.№2200/2009г. – Делото е образувано на 14.12.09г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
С определение от 16.12.09г. е продължен срока на наложените 
обезпечителни мерки. На 16.12.09г. е изпратен препис от определението до 
ТД НАП – Пловдив.  

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
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- адм.д.№426/2009г. – Делото е образувано на 06.03.09г. и е 
приключено на 02.11.10г. Проведени са 3 открити съдебни заседания – на 
07.04.09г., 15.05.09г. и 12.06.09г. Постановено е решение с 
№1099/03.08.09г. Касационна жалба е постъпила на 14.09.09г. С 
разпореждане от 15.09.09г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата 
на ответната страна за възражение в 14-дневен срок. Съобщение е 
изпратено в същия ден. Отговори на жалбата са постъпили на 29.09.09г. и 
09.10.09г. С резолюция от 12.10.09г. е разпоредено изпращане на делото на 
ВАС. С решение от 02.11.10г. на ВАС, постановено по 
адм.д.№14086/2009г. е оставено в сила, постановеното от АС-Пловдив 
решение.  

- адм.д.№667/2007г. – Делото е образувано на 17.05.07г. Проведено е 
1 открито съдебно заседание – на 22.06.07г. Постановено е решение с 
№472/09.10.07г. Касационна жалба е постъпила на 30.10.07г. С 
разпореждане от 31.10.07г. са дадени указания за внасяне на държавна 
такса и е разпоредено изпращане на препис от жалбата на ответната страна 
за възражение. Съобщение е изпратено в същия ден. С резолюция от 
10.12.07г. е разпоредено изпращане на делото на ВАС. С решение от 
03.07.08г. на ВАС, постановено по адм.д.№12580/2007г. е оставено в сила, 
постановеното от АС-Пловдив решение.  
 

- адм.д.№1695/2009г. – Делото е образувано на 28.09.09г. Проведени 
са 3 открити съдебни заседания – на 06.11.09г., 11.01.10г. и 05.02.10г. 
Постановено е решение с №665/05.05.10г. Касационна жалба е постъпила 
на 25.05.10г. С разпореждане от 26.05.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на ответната страна за възражение в 14-дневен срок. 
Съобщение е изпратено в същия ден. С решение от 16.02.11г. на ВАС, 
постановено по адм.д.№8722/2010г. е оставено в сила, постановеното от 
АС-Пловдив решение.  

 
Касационни дела 
 - к.н.а.х.д № 2147/2011г. 
Получено  на 05.08.2011г. Протокол за избор от 05.08.2011г. 

Образувано на 05.08.2011г. Разпореждане /Р/  от 09.08.2011, с което делото 
е насрочено в с.з. на 20.10.2011г.  и  е разпоредено да се призоват  страните  
и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени призовки на 09.08.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2385/2011г. 
Получено  на 02.09.2011г. Протокол за избор от 02.09.2011г. 

Образувано на 02.09.2011г. Разпореждане /Р/  от 08.09.2011, с което делото 
е насрочено в с.з. на 20.10.2011г.  и  е разпоредено да се призоват  страните  
и ОП Пловдив. Изготвени и изпратени призовки на 08.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2477/2011г. 
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Получено  на 16.09.2011г. Протокол за избор от 16.09.2011г. Образувано на 
16.09.2011г. Разпореждане /Р/  от 20.09.2011, с което делото е насрочено в 
с.з. на 24.11.2011г.  и  е разпоредено да се призоват страните  и ОП 
Пловдив. Изготвени и изпратени призовки на 20.09.2011г. 
 
 За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 
проверката се констатира, че съдебният състав е забавил постановяването 
на съдебните решения над разумния 3-месечен срок по следните дела – 
адм. д. № 2315/2009г., адм. д. № 719/2009г., адм. д. № 1415/2009г., адм. д. 
№ 708/2010г., адм. д. № 1369/2009г., адм. д. № 842/2010г., адм. д. № 
329/2010г., адм. д. № 1159/2010г., адм. д. № 2455/2010г., адм. д. № 
1546/2010г. 
 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХІІІ-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял много бързо – между 1 и 5 дни от  образуването 
на делата; 

● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби от страните същите са администрирани своевременно; 

● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 
срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1-2 месеца; 

● производствата, образувани по искови молби, също са 
администрирани своевременно; 

● по исковите производства не е извършвано администриране по 
реда на чл. 130 и сл. от ГПК; 

● по проучените спрени производства, спрени на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 от ГПК и чл. 34, ал. 1, т. 2 от ДОПК, са извършвани редовно 
справки за хода на производствата, послужили като основание за спиране; 

● с изключение на посочените по-горе дела, съдебният състав е 
постановявал съдебните актове в законоустановения и разумния 3-месечен 
срок; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани най-късно на 
следващия ден от постъпването им и делата са изпращани на 
контролиращата инстанция до 1 месец от депозирането им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 5 дела, за комплектоване на 
административни преписки и събиране на доказателства; 
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● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са разглеждани своевременно и 
открити съдебни заседания са насрочвани между 1 и 2 месеца от 
образуването им; 

● с изключение на цитираните по-горе дела, съдебният състав е 
постановявал съдебните актове в законоустановения и разумен 3-месечен 
срок; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 304 дела, от 
които 81 дела останали от предходен период, или средно по 25,33 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 194 дела, от 
които решени по същество – 174 дела, и 20 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 64 %. 
 

ХІV-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 
 
Висящи дела, насрочени 
- адм.д.№2601/2010г. – Делото е образувано на 01.12.10г. по жалби с 

вх.№17921/30.11.10г. против заповед на кмета на общ. Пловдив. С  
разпореждане от 07.12.10 г. производството по делото е оставено без 
движение с оглед внасянето на държавна такса. Съобщения до 
жалбоподателите са изпратени на 08.12.10г. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба на 17.12.10 г. С разпореждане от 17.12.10г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
02.02.11г., разпоредено е изпращане на препис от жалбата на 
заинтересованата страна за становище в 14-дневен срок. Съобщения до 
страните са изпратени на 28.12.10г. В проведено на 02.02.11г. открито 
съдебно заседание на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване 
на страни по делото /делото е с много жалбоподатели и заинтересовани 
страни/. В закрито заседание след като съдът е констатирал, че 
нередовностите по една от подадените жалби не са отстранени е прекратил 
производството по делото в тази част. В проведено на 30.03.11г. открито 
съдебно заседание, на делото е даден ход, събрани са доказателства, 
допусната е СТЕ и делото е отложено за 30.05.11г. В проведено на 
30.05.11г. открито съдебно заседание е изслушано заключението на вещото 
лице, ответникът е задължен да попълни административната преписка с 
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определени доказателства, поставена е допълнителна задача на СТЕ и 
делото е отложено за събиране на доказателства. В проведено на 07.07.11г. 
открито съдебно заседание е изслушано заключението на вещото лице, 
допусната е СТЕ с вещо лице геодезист. С молба от 12.09.11г. вещото лице 
е изложило причини за неизготвянето на заключението си в срок. В 
проведено на 20.09.11г. открито съдебно заседание делото е отложено за 
31.10.11г. за даване на възможност на вещото лице да изготви 
заключението си.  
 

- адм.д.№2407/2011г. – Делото е образувано на 08.09.11г. по жалба с 
вх.№14709/07.09.11г. против разпореждане на инспектор при ОДМВР гр. 
Пловдив. С разпореждане от 09.09.11 г. производството по делото е 
оставено без движение с оглед внасянето на държавна такса. Съобщение до 
жалбоподателя е изпратено на 12.09.11г. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба на 14.09.11 г. С разпореждане от 16.09.11г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
17.10.11г., ответникът е задължен да представи пълната административна 
преписка. Съобщения до страните са изпратени на 17.09.11 г. 
 

- адм.д.№1705/2010г. – Делото е образувано на 11.08.10г. по жалба с 
вх.№11938/11.08.10г. против РА и Решение на директора на ДОУИ на 
НАП. С разпореждане от 12.08.10г. делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание за 11.10.10г. Проведени са съдебни заседания 
на 11.10.10г., 13.12.10г., 10.02.11г., 28.04.11г., 30.05.11г. и 20.09.11г. 
Делото е отлагано за събиране на доказателства. В проведеното на 
20.09.11г. открито съдебно заседание е допуснато изслушването на 
повторна тройна съдебно-оценъчна експертиза, делото е отложено за 
30.11.11г. 

 
Искови производства  
Съставът не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 203 и сл. от 

АПК. 
 
Висящи неприключени дела  
 - адм. д. № 837/2009 г. е образувано на 13.05.2009 г. след като с 

решение от 08.05.2009 г., постановено по адм. д. № 595/2009 г., 
Върховният административен съд е отменил решение от 13.11.2008 г. по 
адм. д. № 939/2007 г. на Административен съд-Пловдив и върнал делото за 
разглеждане от друг състав. Делото, чиито съдебен акт е отменен, е 
образувано по жалба срещу решение, с което е потвърден РА на НАП, и по 
същото са проведени четири открити съдебни заседания. След връщането 
му, по новообразуваното производство са проведени дванадесет открити 
съдебни заседания. Делото е отлагано поради заболяване на страна, 
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неизготвяне в срок на допусната експертиза. В съдебно заседание от 
28.01.2011 г. съдът е определил на вещото лице краен срок за изготвяне на 
експертното заключение до 20.04.2011 г. В съдебно заседание съдът е 
изискал обяснения от вещото лице за поредно неизготвяне на експертизата 
и относно неявяването си в съдебно заседание, както и във връзка с 
изявление на пълномощника на жалбоподателя са срив в компютърната 
програма, обслужваща счетоводството му. В съдебно заседание от 
07.07.2011 г. е заличена допуснатата експертиза и даден ход по същество. 
С определение от 08.08.2011 г. съдът е отменил протоколно такова за 
даване на ход по същество, назначава служебно съдебно-счетоводна 
експертиза и насрочва делото в съдебно заседание за 10.10.2011 г. 

 - адм. д. № 1938/2009 г. е образувано на 06.11.2009 г. по жалба на 
ПФК „Ботев 1912-Пловдив” АД срещу решение, с което е потвърден РА на 
НАП, постъпила на 06.11.2009 г. Към момента на проучване на делото са 
проведени единадесет открити съдебни заседания, насрочвани в периоди 
до 2 месеца. Следващо открито заседание е насрочено за 14.11.2011 г. Със 
жалбата са направени доказателствени искания, включително за допускане 
на съдебно-техническа експертиза с конкретизирани въпроси. 
Разпореждане по редовността на жалбата е постановено на 10.11.2009 г. С 
акт от 03.12.2009 г., положен ръкописно върху молбата, с която страната е 
отстранявала нередовности, съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 25.01.2010 г. В първото открито съдебно заседание е даден 
ход на делото, съдът се е произнесъл по доказателствените искания, 
направени с жалбата и насрочил нова дата за разглеждане на делото. 
Производството е отлагано за събиране на доказателства, нередовно 
призоваване и неявяване на допуснати свидетели, за които съдът е 
разпореждал принудително довеждане, както и за несвоевременно 
изготвени заключения на вещи лица. Съдът е наложил глоба на допуснатия 
свидетел и давал указания на служба „Връчване на призовки и съдебни 
книжа” за своевременно връчване на призовките под страх от налагане на 
глоба. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч.адм.д.№1792/2011г. – Делото е образувано на 06.07.11г. по 

искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 06.07.11г. С 
определение от 06.07.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до СГП.  
 

- ч.адм.д.№2199/2011г. – Делото е образувано на 12.08.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 12.08.11г. С 
определение от 12.08.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
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съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ГДБОП-София.  
 

- ч.адм.д.№2604/2011г. – Делото е образувано на 04.10.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 04.10.11г. С 
определение от 04.10.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОП-Пловдив.  

- ч.адм.д.№1906/2010г. – Делото е образувано на 07.09.10г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
С определение от 15.09.10г. е продължен срока на наложените 
предварителни обезпечителни мерки. На 15.09.11г. е изпратен препис от 
определението до ТД НАП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№668/2011г. – Делото е образувано на 16.03.11г. по искане 
с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на 15.03.11г. С 
определение от 28.03.11г. е продължен срока на наложените обезпечителни 
мерки. На 29.03.11г. е изпратен препис от определението до ТД НАП – 
Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№1227/2011г. – Делото е образувано на 13.05.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
С определение от 20.05.11г. е продължен срока на наложените 
обезпечителни мерки. На 25.05.11г. е изпратен препис от определението до 
ТД НАП – Пловдив.  

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм. д. № 1647/2008 г. – в съдебно заседание, проведено на 

04.11.2009 г., съдът е дал ход по същество и обявил делото за решаване. С 
определение от 04.02.2010 е отменено последното протоколно определение 
и производството е насрочено в ново открито заседание, след като съдът е 
разпоредил на ответника да представи доказателства, за които е получавал 
указания. След възобновяване на делото са проведени две открити съдебни 
заседания. 

- адм.д.№1322/2009г. - /съдия В. Георгиева/ - В проведено на 
01.12.09г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. С 
определение от 04.01.10г. е отменено определението за даване на ход по 
същество, след като съдът е констатирал, че делото не е изяснено от 
фактическа страна, назначена е СОЕ и делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание за 24.02.10г. Проведени са открити съдебни 
заседания на 24.02.10г., 18.03.10г., 22.04.10г., 20.05.10г. и 30.06.10г. 
Постановено е решение на 30.09.10г. С молба от 23.03.11г. е поискано на 
основание чл.175 АПК извършване на поправка на допуснати очевидни 
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фактически грешки във влязлото на 04.11.10г. в сила решение, като 
съобразно извършената корекция бъде коригиран и размерът на 
присъденото по делото юрисконсултско възнаграждение. Препис от 
молбата за ЯФГ е изпратена на насрещната страна на 14.03.11г. със 
съобщение от 28.02.11г. С решение от 21.07.11г. е допусната поправка на 
очевидна фактическа грешка и е оставено без уважение искането за 
поправка на постановеното решение в частта за разноските.  

 
 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 2206/2009 г. – касационна жалба администрирана на 

следващия ден от постъпването й и изпратена на контролиращата съдебна 
инстанция в едномесечен срок след депозирането й в Административен 
съд-Пловдив. 

 - адм. д. № 944/2009 г. – касационна жалба постъпила на 01.02.2010 
г- срещу решението на Административен съд-Пловдив и е администрирана 
в деня на постъпването й. Делото е изпратено във ВАС на 24.02.2010 г., 
който е постановил решение, с което е отменено частично, постановеното 
от ПАС, в частта на присъдените разноски 

 - адм. д. № 954/2009 г. – касационна жалба срещу постановения от 
Административен съд-Пловдив е депозирана н 09.12.2009 г. Същата е 
администрирана на следващия ден и е изпратена във ВАС на 25.01.2010 г. 

 
Касационни дела 
- кнахд №2640/2011г. – Делото е образувано на 07.10.11г. по 

постъпило на 07.10.11г. НАХД №4487/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 11.10.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 23.11.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата, видно от приложения по делото 
списък.  
 

- кнахд №2479/2011г. – Делото е образувано на 16.09.11г. по 
постъпило на 16.09.11г. НАХД №304/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 17.09.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 19.10.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на 19.09.11г., видно от приложения по делото 
списък.  
 

- кнахд №2316/2011г. – Делото е образувано на 26.08.11г. по 
постъпило на 26.08.11г. НАХД №2641/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане 
от 29.08.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
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заседание за 19.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на 30.08.11г., 
видно от приложения по делото списък.  

 
За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 

проверката се констатира, че съдебният състав е забавил постановяването 
на съдебните решения над разумния 3-месечен срок по следните дела – 
адм. д. № 1989/2009г., адм. д. № 1182/2009г., адм. д. № 643/2009г., адм. д. 
№ 1813/2007г., адм. д. № 555/2009г., адм. д. № 17/2010г., адм. д. № 
510/2009г., адм. д. № 311/2010г., адм. д. № 1902/2009г., адм. д. № 
1836/2008г., адм. д. № 1293/2008г., адм. д. № 1407/2009г., адм. д. № 
8/2009г., адм. д. № 1825/2009г., адм. д. № 1195/2008г., адм. д. № 
2107/2009г., адм. д. № 1949/2010г., адм. д. № 2240/2010г., адм. д. № 
1673/2010г. 
 
 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХІV-ТИ 
СЪСТАВ 

● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 
произнасял на следващия ден от постъпването им; 

● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби от страните същите са администрирани своевременно; 

● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 
срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, включително е 
насрочвал първо открито съдебно заседание и в по-кратки срокове; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 2 месеца; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани в деня или най-късно 
на следващия ден от постъпването им, а делата са изпращани на 
контролиращата инстанция до 1 месец след депозирането им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 5 дела, най-често за събиране на 
доказателства; 

● неприключилите дела, образувани към 31.12.2009 г., са отлагани за 
събиране на доказателства, несвоевременно изготвени и представени 
експертизи от вещите лица; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● с изключение на цитираните по-горе дела, съдебният състав е 
постановявал съдебните решения в законоустановения и разумен 3-
месечен срок; 
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● образуваните касационни дела са администрирани бързо и са 
насрочвани в открити съдебни заседания между 1 месец и 1,5 месеца от 
образуването им; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 293 дела, от 
които 76 дела останали от предходен период, или средно по 24,42 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 205 дела, от 
които решени по същество – 178 дела, и 27 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 70 %. 
 

 
ХV-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 
 
Висящи дела, насрочени 
- адм.д.№1065/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по жалба с 

вх.№7224/20.04.11г. против заповед на Директора на РДНСК. С  
разпореждане от 26.04.11 г. производството по делото е оставено без 
движение с оглед внасянето на държавна такса в седемдневен срок. 
Жалбоподателите са уведомени на 09.05.11г. със съобщения от 28.04.11г. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 16.05.11 г. С 
разпореждане от 17.05.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 15.07.11г. Съобщения до страните са изпратени на 
18.05.11г. В проведено на 15.07.11г. открито съдебно заседание на делото 
не е даден ход, тъй като съдът е счел, че са налице процесуални пречки за 
даване ход на делото /без да е посочено какви/, след което в закрито 
заседание е конституиран като заинтересована страна – главен архитект на 
общ. Пловдив. В проведено на 14.09.11г. открито съдебно заседание, в 
което на делото е даден ход, събрани са доказателства, допусната е СТЕ и 
делото е отложено за 24.10.11г. 
 

- адм.д.№1891/2011г. – Делото е образувано на 14.07.11г. по жалба с 
вх.№12319/14.07.11г. против решение на Директора на БДУВИБР. С 
разпореждане от 19.07.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 14.09.11г. Съобщения до страните са изпратени на 
19.07.11г. В проведено на 14.09.11г. открито съдебно заседание на делото е 
даден ход, съдът е констатирал, че административната преписка не е 
пълна, с оглед на което е задължил ответника да представи определени 
доказателства, на жалбоподателя е дадена възможност да представи 
определени доказателства и делото е отложено за 24.10.11г.  
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- адм.д.№2236/2011г. – Делото е образувано на 18.08.11г. по жалба с 

вх.№13881/17.08.11г. против РА и решение на Директора на ДОУИ. С 
разпореждане от 19.08.11г., постановено от съдия Й.Русев, 
производството по делото е оставено без движение с оглед внасянето на 
държавна такса. Жалбоподателят е уведомен на 31.08.11г. със съобщение 
от 22.08.11г. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
жалбоподателя на 02.09.11г. С разпореждане от 08.09.11г., постановено от 
съдия Л.Несторова, делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 24.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на 13.09.11г.  

 
Искови производства  
Съставът не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 203 и сл. от 

АПК. 
 
Висящи неприключени дела, образувани към 31.12.2009 г. 

насрочени 
 - адм. д. № 1624/2009 г. е образувано на 16.09.2009 г. по жалба 

срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на директора на 
Басейнова дирекция за управление на водите, постъпила на 16.09.2009 г. 
По делото са проведени към момента на проучването му осем открити 
съдебни заседания, като ново съдебно заседание е насрочено за 10.10.2011 
г. С разпореждане  от 17.09.2009 г., оформено с реквизити на съдебен 
акт, производството по делото е оставено без движение. Първите две 
открити съдебни заседания са отложени по причина, че жалбоподателя и 
пълномощника му са представяли доказателства относно съществуващи 
пречки за явяването им /болнични листове, заповед за командироване/; 
третото открито съдебно заседание е пренасрочено, след като с писмени 
молби страните са заявили, че са в преговори за постигане на споразумение 
и са представили доказателства в този смисъл по указание на съда; в 
четвърто открито съдебно заседание от 28.06.2010 г. страните са направили 
искане за спиране на производството по взаимно съгласие /чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК/. С определение от 20.12.2010 г. производството е възобновено, 
като са проведени още четири открити съдебни заседания, като три от 
заседанията са отложени поради неизготвена, а за последното заседание 
несвоевременно представена експертиза. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч.адм.д.№2672/2011г. – Делото е образувано на 11.10.11г. по 

искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 11.10.11г. С 
определение от 11.10.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
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съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОДМВР – Варна. 
 

- ч.адм.д.№2027/2011г. – Делото е образувано на 25.07.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 25.07.11г. 
Приложен е протокол за избор на докладчик, в който за разпределящ е 
посочен Paskov. С определение от 25.07.11г. е отказано разкриването на 
сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация. На 
26.07.11г. е изпратен препис от определението до ГДБОП-Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№2425/2011г. – Делото е образувано на 09.09.11г. по 
искане с правно основание чл.75 ДОПК, постъпило на 09.09.11г. С 
определение от 04.10.11г. е допуснато разкриването на сведения, 
съставляващи данъчна и осигурителна информация. На същата дата е 
изпратен препис от определението до ОП-Пловдив.  

- ч.адм.д.№1524/2010г. – Делото е образувано на 23.07.10г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
С определение от 06.08.10г., постановено от съдия Милена Несторова – 
Дичева, е оставено без уважение искането за продължаване на срока на 
наложените предварителни обезпечителни мерки. На 06.08.10г. е изпратен 
препис от определението до ТД НАП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№2303/2011г. – Делото е образувано на 26.08.11г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на 25.08.11г. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. С определение от 31.08.11г. е 
продължен срока на наложените обезпечителни мерки. На 01.09.11г. е 
изпратен препис от определението до ТД НАП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№992/2011г. – Делото е образувано на 14.04.11г. по искане 
с правно основание чл.121, ал. 4 ДОПК, постъпило на същата дата. С 
определение от 20.04.11г. е продължен срока на наложените обезпечителни 
мерки. На 20.04.11г. е изпратен препис от определението до ТД НАП – 
Пловдив.  
 

Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
– адм.д.№1910/2009г., адм.д.№197/2010г., адм.д.№943/2009г. – в деня, на 
следващия ден, до 1 месец във ВАС. 

 
Касационни дела 
- кнахд №2578/2011г. – Делото е образувано на 30.09.11г. по 

постъпило на 30.09.11г. НАХД №5120/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 01.10.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 22.11.11г. Съобщения до 
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страните са изпратени на 03.10.11г., видно от приложения по делото 
списък.  
 

- кнахд №2042/2011г. – Делото е образувано на 26.07.11г. по 
постъпило на 26.07.11г. НАХД №2315/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане 
от 27.07.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание за 18.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на 28.07.11г., 
видно от приложения по делото списък. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХV-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите, с които е сезиран, съставът 

се е произнасял между 3 и 6 дни от  образуването на делата; 
● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 

молби от страните същите са администрирани своевременно; 
● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 

срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като по-големи периоди 
на насрочване се установяват при отстраняване на констатирани 
нередовности; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани между 
1,5 месеца и 2 месеца; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно и 
изпращани на контролиращата инстанция до 1 месец от депозирането им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 2 дела, видно от справка, 
предоставена от съда; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са администрирани своевременно и 
насрочвани в открити съдебни заседания в кратки срокове; 

● съставът е постановявал съдебните актове в срока, предвиден в чл. 
172, ал. 1 от АПК; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 297 дела, от 
които 76 дела останали от предходен период, или средно по 24,75 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 228 дела, от 
които решени по същество – 186 дела, и 42 дела прекратени; 
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 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 77 %. 
 

ХVІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ КАЛИН КУМАНОВ 
 
Висящи дела, насрочени 

  - адм. д. № 2376/2011 г. е образувано на 01.09.2011 г. по жалба 
срещу отказ за достъп до информация на Общинска служба „Земеделие”, 
постъпила на 01.09.2011 г. С разпореждане от 02.09.2011 г., положено 
върху протокола за случайно разпределение, съдът е оставил 
производството по жалбата без движение. След отстраняване на 
констатираните нередовности, съдът е насрочил с разпореждане от 
14.09.2011 г. производството в открито съдебно заседание за 02.11.2011 г. 

 - адм. д. № 336/2010 г. е образувано на 12.02.2010 г. по жалба срещу 
решение на директора на Дирекция „ОУИ” на НАП-Пловдив за 
потвърждаване на РА, постъпила на 12.02.2011 г. Със жалбата са 
направени доказателствени искания за допускане на съдебно-счетоводна 
експертиза и разпит на свидетели. С разпореждане от 19.02.2010 г., 
изписано върху гърба на протокола за случайно разпределение на делата и 
без да сочи името на съдията, постановил акта, съдът е насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 08.03.2010 г. и дал указания на страните, 
като липсва произнасяне по направените доказателствени искания в 
жалбата. Нови съдебни заседания са проведени на 23.04.2010 г., 26.05.2010 
г., 06.07.2010 г., 15.10.2010 г., 22.10.2010 г., 22.12.2010 г., 11.03.2011 г., 
13.05.2011 г., 04.07.2011 г., 25.07.2011 г. и поредно заседание е насрочено 
за 26.10.2011 г. Делото е отлагано за събиране на доказателства; допуснати 
съдебно-счетоводна и комплексни експертизи, несвоевременното им 
изготвяне и последното насрочване поради заболяване на процесуалния 
представител на жалбоподателя. 

 - адм. д. № 815/2011 г. е образувано на 01.04.2011 г. по жалба срещу 
решение на директора на Дирекция „ОУИ”, с което е потвърден РА на 
НАП, постъпила на 31.03.2011 г. С разпореждане от 15.04.2011 г, 
оформено като самостоятелен документ от делото, съдът е насрочил 
производството в открито съдебно заседание за 20.05.2011 г. и дал 
указания на страните, за което съобщения са изпратени на 18.04.2011 г. 
Производството е отлагано и насрочвано за събиране на доказателства, 
последно насрочване на делото за 15.11.2011 г. 

 
Искови производства  
Съдебният състав не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 

203 и сл. от АПК. 
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Спрени дела 
 - адм.д. № 1543/2008г.  
Спряно на 20.07.2009г. на основание чл.229,ал.1т.4 ГПК. Обжалвано 

и потвърдено определението за спиране пред ВАС.Правени редовно 
справки само през 2011г. 

 - адм.д. № 2408/2010г.  
Спряно на 25.07.2011г. на основание чл.229,ал.1т.4 ГПК- по повод 

преюдициално запитване, направено от Административен съд - Варна. 
Становището е възприето от определението от 24.06.2011г. по адм.д.№ 
14300/2010год. на Първо отделение на ВАС. 

 
Висящи неприключени дела 
 - адм.д. № 111/2009г. / чл.156 и сл.ДОПК/ 
Образувано на  20 .01. 2009г. Проведени  заседания на 

17.03.2009г.;22.05.2009г.;07.07.2009г.;16.10.2009г.;16.12.2009г.;25.02.2009г.
;09.04.2010г.;08.06.2010г.16.09.2010г.;22.12.2010г.;11.03.2011г.;20.05.2011г.
;07.09.2011г.;15.11.2011г.14/четиринадесет/ съдебни заседания. 
Допуснати до разпит свидетели в пето съдебно заседание по искане на 
жалбоподателя; отлагане поради внезапно заболяване на процесуалния 
представител на жалбоподателя; Дадена възможност на жалбоподателя да 
представи всички документи по които вещото лице е работило при 
изготвяне на заключението; оспорване на новопредставени доказателства; 
задължение за представяне в оригинал на доказателства; непредставено за 
съдебно заседание заключение на вещото лице; трето неучастващо в 
производството лице да завери представени по делото писмени 
доказателства; 

 - адм.д. № 219/2009г. / чл.156 и сл.ДОПК/ 
Образувано на  04 .02. 2009г.  Проведени заседания на 14.04.2009г.; 
09.06.2009г.;08.09.2009г.;10.11.2009г.;18.09.2009г.;12.02.2010г.;09.04.2010г.
;08.06.2010г.;27.09.2010г.;12.11.2010г.;10.12.2010г.;07.02.2011г.;15.04.2011г
.; 07.07.2011г.;31.10.2011г.;-15 /петнадесет/ съдебни заседания. 

 - адм.д. № 1867/2009г. / чл.156 и сл.ДОПК/ 
Образувано 26 октомври 2009г. Проведени заседания на 

09.02.2009г.;20.04.2010г.;15.06.2010г.;27.10.2010г.;16.12.2010г.;09.03.2011г; 
15.04.2011г.;07.07.2011г.; 20.09.2011г.; 9/девет/ съдебни заседания. 
Оставена жалба без движение и представяне на УАС. Неизпълнени в 
цялост указания и насрочено в открито съдебно заседание. Дадени 
повторни указания за УАС в съдебно заседание. Неизготвено заключение 
на вещото лице. Допълнителни задачи към вещото лице. Дадена 
възможност на жалбоподателя да представи всички документи по които 
вещото лице е работило при изготвяне на заключението; отложено с ново 
насрочване /два пъти/; нова допълнителна задача към; новопредставени 
доказателства от жалбоподателя в нечетливи копия; откриване на 
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производство по оспорване  на представени доказателства; допуснати до 
разпит свидетели; два пъти  непредставени от жалбоподател четливи копия 
от доказателства; На 20.09.2011г. обявено за решаване. 

- адм.д.№1543/2008г. - е образувано на 29.07.08г. по жалба с 
вх.№5548/29.07.08г. срещу постановление за налагане на предварителни 
обезпечителни мерки, издадено от старши публичен изпълнител, 
потвърдено мълчаливо от ТД на НАП. Не е приложен протокол за избор 
на докладчик. По делото са проведени 6 открити съдебни заседания: 
29.10.08г. - отложено за събиране на доказателства 
17.12.08г. – допусната СОЕ, отложено за събиране на доказателства 
13.02.09г. – отново е задължена Агенцията по вписванията да изпрати по 
делото определени доказателства, като е указана и възможността за 
налагане на глоба на изпълнителния директор на АВ 
27.03.09г. – приети са доказателства, делото е отложено за даване на 
възможност на вещото лице да изготви заключението си 
26.05.09г. – изслушано е заключението на вещото лице, съдът не приема 
заключението на вещото лице и на вещото лице е указано да представи 
исканата от пълномощника на жалбоподателя методика с подробни 
пояснения 
01.07.09г. – изслушана е допълнителната съдебно-техническа експертиза, 
приети са доказателства, на делото е даден ход по същество.  
С определение от 20.07.09г.  е отменено определението за даване на делото 
на ход по същество и производството по делото е спряно на основание 
чл.229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на т.д.№795/2008г. по описа на ПОС. 
Искане за спиране на производството по делото по приключване на 
т.д.№795/2008г. по описа на ПОС е направено от процесуалния 
представител на ответника още в първото по делото заседание – на 
29.10.08г. и е оставено от съда без уважение. Съобщения до страните са 
изпратени на 20.07.09г. По жалба срещу определението за спиране на 
производството по делото е образувано адм.д.№10931/2009г. по описа на 
ВАС. С определение от 17.09.09г. ВАС е оставил в сила определението, 
постановено от АС – Пловдив.  
Писма до ОС –Пловдив с искане да бъде изпратено т.д.№795/2008г. по 
описа на ОС-Пловдив за послужване за изпращани на 14.06.11г., 08.08.11г. 
и 29.09.11г.  

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм.д. № 386/2010г. 
Даден ход по същество в с.з. на 09.04.2010г. С определение от 

10.04.2010год. е отменено определение за даване ход на делото по 
същество. Основание – получени и неприети писмени доказателства по 
пощата, в същия ден, в който е даден ход на делото по същество, но в по-
късен час. Проведени след това 3 съдебни заседания. 
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 - адм.д. № 807/2008г. 
Даден ход по същество в съдебно заседание на 16.12.2009г. С 

определение от 29.01.2010год. е отменено определението за даване ход на 
делото по същество. Основание – неизяснен спор- назначена ССЕ. 
Проведени след това 4 съдебни заседания. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч. адм. д. № 830/2011 г. е образувано на 01.04.2011 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 01.04.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 01.04.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - ч. адм. д. № 1289/2011 г. е образувано на 19.05.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 19.05.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 19.052011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратени на 
20.05.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1859/2011 г. е образувано на 12.07.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 12.07.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 12.07.2011 г. Съобщение с 
препис от определението са изпратени на 12.07.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1826/2009 г. е образувано на 16.10.2009 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 21.10.2009 г. Заверен препис от 
съдебния акт е изпратен със съобщение от 21.10.2009 г. 

 - ч. адм. д. № 345/2011 г. е образувано на 07.02.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 08.02.2011 г. Заверен препис от 
определението е изпратен със съобщение от 08.02.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1263/2011 г. е образувано на 17.05.2011 г. по искане за 
продължаване на срока на наложени предварителни обезпечителни мерки. 
Определение по искането е постановено на 28.05.2011 г. Заверен препис от 
определението е изпратен със съобщение от 28.05.2011 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 2000/2007 г.; адм. д. № 881/2008 г. и адм. д. 887/2008 г.– 

постъпилите касационни жалби са администрирани в деня или най-късно 
на следващия ден, като са изпращани до един месец във ВАС. 

 
Касационни дела 
 - к. адм. д. № 2312/2011 г. e образувано на 26.08.2011 г. по 

касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
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Административен съд-Пловдив на 26.08.2011 г. С разпореждане от 
29.08.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 18.10.2011 
г. Съобщения за страните са изпратени на 30.08.2011 г. 

 - к. адм. д. № 2573/2011 г. e образувано на 30.09.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 30.09.2011 г. С разпореждане от 
04.10.2011 г., положено върху протокола за случайно разпределение на 
делата, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 22.11.2011 
г. Съобщения за страните са изпратени на 04.10.2011 г. 

 - к. адм. д. № 2253/2011 г. e образувано на 19.08.2011 г. по 
касационна жалба срещу решение на Районен съд-Пловдив, постъпила в 
Административен съд-Пловдив на 19.08.2011 г. С разпореждане от 
23.08.2011 г. на съдия Любомира Несторова, оформено като отделен 
документ от делото и съдържащо реквизитите на съдебен акт, съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 18.10.2011 г. Съобщения 
за страните са изпратени на 23.08.2011 г., но към момента на проучване на 
делото не са върнати. 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХVІ-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 

произнасял много между 1 и 7дни от образуването на делата; 
● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 

молби от страните същите са администрирани своевременно; 
● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 

срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като по-големи периоди 
на насрочване се установяват при отстраняване на констатирани 
нередовности в жалбите и в периоди, съвпадащи със съдебните ваканции;  

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1 месец до 1,5 месеца; 

● по проучените производство, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 от ГПК, са извършвани редовно справки само през 2011 г.; 

● неприключилите дела, образувани към 31.12.2009 г., са отлагани за 
събиране на доказателства, несвоевременно изготвени и представени 
експертизи от вещите лица; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно и 
изпращани на контролиращата инстанция до 1 месец след депозирането 
им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 4 дела, предимно за събиране на 
доказателства; 
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● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са администрирани бързо и са 
насрочвани в открити съдебни заседания за след около 1,5 месеца от 
образуването им; 

● съдебният състав е постановявал съдебните решения в срока, 
предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 327 дела, от 
които 99 дела останали от предходен период, или средно по 27,25 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 215 дела, от 
които решени по същество – 199 дела, и 16 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 66 %. 
 

ХVІІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ТАТЯНА ПЕТРОВА 
 
Висящи дела, насрочени 
 - адм. д. № 1810/2011 г. е образувано на 08.07.2011 г. по искова 

молба, депозирана на 07.07.2011 г. по реда на ЗОДОВ. С разпореждане от 
12.07.2011 г., оформено като самостоятелен документ от делото и 
съдържащо дата, подпис и удостоверяващо името на автора на съдебния 
акт, съдът е оставил без уважение производството по делото и дал 
указания за отстраняване на констатирани нередовности. С разпореждане 
от 20.07.2011 г., съдът е насрочил производството в открито съдебно 
заседание за 20.09.2011 г. и е разпоредил да се изпрати препис от исковата 
молба за ответника, който на основание чл. 163, ал. 2, във вр. с чл. 1, т. 3 от 
АХК, в 14-дневен срок може да представи писмен отговор. Писмен 
отговор е депозиран на 05.08.2011 г. Препис от същия е изпратен на ищеца, 
съгласно разпореждане на съда от 08.08.2011 г. Призовки за страните, за 
съдебното заседание, са изпратени на 21.07.2011 г. В първо открито 
съдебно заседание, проведено на 20.09.2011 г., съдът е насрочил нова дата 
– 08.11.2011 г., за събиране на доказателства и указал на ищеца да 
конкретизира исковата си претенция. 

 - адм. д. № 2596/2010 г. е образувано на 30.11.2010 г. по жалба 
срещу решение за потвърждаване на РА на НАП, постъпила на 30.11.2011 
г. С разпореждане от 02.12.2010 г., в което не е посочено името на съдията, 
постановил акта, съдът е оставил производството без движение и дал 
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указания на жалбоподателя за внасяне на държавна такса и да 
конкретизира жалбата си. Съобщения са изпратени на 03.12.2010 г. В 
изпълнение на указанията е постъпила молба на 28.12.2010 г. от 
жалбоподателя. С молбата си от 28.12.2010 г. жалбоподателят е направил 
доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и 
формулирал въпроси по нея. С разпореждане от 28.12.2010 г. на съдия В. 
Георгиева съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
17.02.2011 г. и дадени указания на страните. Повторно разпореждане, 
постановено от съдия Т. Петрова на 01.02.2011 г., с указания за 
административния орган. По искането за допускане на експертиза липсва 
произнасяне, като такова е направено едва в първото открито съдебно 
заседание, проведено на 17.02.201 г. Към момента на проучване на делото 
са проведени четири открити съдебни заседания и ново такова е насрочено 
за 03.11.2011 г. Съдебни заседания от 21.04.2011 г., 30.05.2011 г. и 
30.09.2011 г. са отлагани поради непредставяне на експертното заключение 
в сроковете, предвидени в чл. 199 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК. В съдебно 
заседание, проведено на 30.09.2011 г., съдът е дал ход на делото въпреки 
депозирана от жалбоподателя молба, в която релевира обстоятелството, че 
експертизата не е представена в срок /депозирана на 28.09.2011 г./. В 
конкретния случай се констатира забавяне в движението на 
производството по делото заради ненавременно произнасяне по 
доказателствено искане на страна, както и поради неизготвяне на 
допуснатата съдебна експертиза. По делото липсват сведения за 
обективни причини, които да са препятствали своевременното 
изготвяне на експертното заключение, като съдебният състав не 
предприел действия за дисциплиниране на вещото лице. 

 - адм. д. № 1613/2011 г. е образувано на 20.06.2011 г. по жалба 
срещу мълчалив отказ на директора на НАП-Пловдив, депозирана на 
20.06.2011 г. Разпореждане от 23.06.2011 г. на съда за оставяне без 
движение, за което съобщение е изпратено на същата дата. Указанията 
изпълнени с молба от 08.07.2011 г. С определение от 12.07.2011 г. съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 30.09.2011 г. и задължил 
ответника да представи пълната административна преписка. За събиране 
на доказателства ново съдебно заседание е насрочено 03.11.2011 г. 

 
Искови производства  
 - адм.д.№904/2011г. – Делото е образувано на 07.04.11г. след 

разделяне с определение от 06.04.11г. на производството по 
адм.д.№879/2011г. по описа на АС-Пловдив. С разпореждане от 08.04.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
внасяне на държавна такса и конкретизиране на определени обстоятелства. 
Ищецът е уведомен на 08.04.11г. със съобщение от същата дата. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 
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15.04.11г. С разпореждане №2859/19.04.11г. след като съдът е констатирал, 
че с направеното уточнение са отстранени само част от констатираните 
нередовности, отново са дадени указания за конкретизиране на определени 
обстоятелства. Ищецът е уведомен за дадените указания на 28.04.11г. със 
съобщение от 20.04.11г. „Уточнение към жалбата” е депозирано на 
10.05.11г. С разпореждане от 10.05.11г. производството по делото отново е 
оставено без движение с дадени указания за довнасяне на държавна такса. 
Ищецът е уведомен на 17.05.11г. със съобщение от 10.05.11г. С 
разпореждане от 07.06.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 12.07.11г., като със същото разпореждане е указано 
препис от исковата молба да се изпрати на ответника и окръжна 
прокуратура, като на ответника се укаже, че на основание чл.163, ал.2 
АПК в 14-дневен срок може да представи писмен отговор. Съобщения до 
страните са изпратени на 08.06.11г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 12.07.11г., в което на делото е даден ход по същество. С 
определение №5093/12.08.11г. е отменено определението за даване на ход 
по същество и предявения иск с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ е 
оставен без разглеждане като недопустим. Съобщения до страните са 
изпратени на 12.08.11г.  
 

- адм.д.№563/2011г. – Делото е образувано на 01.03.11г. след 
разделяне с протоколно определение от 28.01.11г. на производството по 
адм.д.№2773/2010г. по описа на АС-Пловдив. С разпореждане от 07.03.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
внасяне на държавна такса и конкретизиране на определени обстоятелства. 
Ищецът е уведомен за дадените указания на 14.03.11г. със съобщение от 
08.03.11г. С определение №779/29.03.11г. на основание чл.129, ал.3 ГПК 
във вр. с чл.144 АПК исковата молба е върната и производството по делото 
е прекратено.  
 

- адм.д.№1016/2010г. – Делото е образувано на 21.05.10г. след 
постъпване на 21.05.10г. на гр.д.№3888/2010г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив, изпратено по подсъдност. С разпореждане от 27.05.10г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания 
ищците за уточнят в какво се състои исковата им претенция. Съобщения до 
ищците са изпратени на 03.06.10г. С разпореждане от 23.06.10г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания с 
оглед внасянето на държавна такса. Съобщения до ищците са изпратени на 
24.06.10г. С молба от 01.07.10г. ищците са представили доказателства за 
внасянето на държавна такса. С разпореждане от 01.07.10г. е разпоредено 
изпращане на повторно съобщение съобразно разпореждането от 
27.05.10г., като производството по жалбата продължава да е без движение. 
В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от ищците на 
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15.07.10г. С разпореждане от 16.07.10г. делото е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 21.10.10г., разпоредено е изпращане на 
препис от исковата молба на ответника и ОП Пловдив, общ. Пловдив е 
задължена да приложи пълната административна преписка. Съобщения до 
страните са изпратени на 16.07.10г. Проведени са открити съдебни 
заседания на 21.10.10г., 20.01.11г., 01.03.11г. / не е даден ход, поради 
отсъствието на процес.представител на общ. Пловдив/, 19.05.11г. и 
12.07.11г. Делото е отлагано за събиране на доказателства. В проведеното 
на 12.07.11г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение №1436/16.08.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата. Касационни жалби са постъпили на 
02.09.11г. и на 14.09.11г. Отговор на първата касационна жалба е 
депозиран на 26.09.11г.  

 
Висящи неприключени дела 
- адм.д.№1286/2009г. - /съдия Татяна Нанкова/ - Делото е 

образувано на 27.07.09г. по жалба с вх.№10488/27.07.09г. срещу РА на ТД 
на НАП. Не е приложен протокол за избор на докладчик.  По делото са 
проведени 13 съдебни заседания: 
22.10.09г. – отложено за събиране на доказателства 
10.12.09г. - отложено за събиране на доказателства 
28.01.10г. – допусната ССЕ, отложено за събиране на доказателства 
22.04.10г. – отложено за даване на последна възможност на вещото лице да 
изготви заключението си по допуснатата експертиза  
14.06.10г. – не е даден ход на делото, с оглед на постъпила молба от 
пълномощника на жалбоподателя за отлагане на делото, поради 
ангажирането му по арбитражно дело в Брюксел 
23.09.10г. – не е даден ход на делото, с оглед на молба на жалбоподателя за 
отлагане на делото, тъй като процесуалният му представител е в чужбина 
11.11.10г. – събрани доказателства, изслушано вещото лице, делото е 
отложено за даване на последна възможност на страните да ангажират 
доказателства 
27.01.11г.- приети са доказателства, делото е отложено след като съдът е 
констатирал, че не е внесен определения депозит по допуснатата в 
предходното заседание втора ССЕ  
10.02.11г. – делото е отложено за даване на последна възможност на 
жалбоподателя за внасяне на определения за допусната втора ССЕ депозит, 
като му е наложена глоба в размер на 500 лв., тъй като за пореден път е 
станал причина за неоснователно отлагане на делото 
17.02.11г. – отложено за даване на възможност на вещото лице да изготви 
заключението си  
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21.04.11г. – изслушано е вещото лице, съдът не е приел заключението му, 
като е счел, че е непълно, делото е отложено за даване на възможност на 
вещото лице да допълни заключението си 

07.07.11г. – делото е отложено за 20.10.11г. за събиране на 
доказателства. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 - адм.д. № 1003/2009г. 
Даден ход по същество в с.з. на 14.06.2010г. С опр. от 10.09.2010год. 

е отменено опр. за даване ход на делото по същество.- след 3 месеца. 
Основание – адм. орган не е изпълнил указанията  си за комплектоване на 
цялата адм. преписка, въпреки изрично дадените указания. 

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
- ч. адм. д. № 945/2011 г. е образувано на 08.04.2011 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 08.04.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 08.04.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - ч. адм. д. № 1503/2011 г. е образувано на 08.06.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 08.06.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 08.06.2011 г. Съобщение с 
препис от съдебния акт са изпратени на 08.06.2011 г. 

 - ч. адм. д. № 1844/2011 г. е образувано на 11.07.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 11.07.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 11.07.2011 г. Съобщение с 
препис от съдебния акт са изпратени на 11.07.2011 г. 

- ч.адм.д.№90/2010г. – Делото е образувано на 13.01.10г. по искане с 
правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. С 
определение от 27.01.10г. е оставено без уважение постъпилото искане. На 
01.02.10г. е изпратен препис от определението до ТД НАП – Пловдив. 
 

- ч.адм.д.№1201/2010г. – Делото е образувано на 17.06.10г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на 16.06.10г. С 
разпореждане от 24.06.10г. е разпоредено да се представят незабавно 
определени доказателства. С определение от 25.06.10г. е продължен срока 
на наложените предварителни мерки. На 28.06.10г. е изпратен препис от 
определението до ТД НАП – Пловдив.  
 

ч.адм.д.№2389/2010г. – Делото е образувано на 09.11.10г. по искане 
с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. С 
определение от 17.11.10г. е продължен срока на наложените 
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предварителни мерки. На 17.11.10г. е изпратен препис от определението до 
ТД НАП – Пловдив. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
 - адм. д. № 427/2007 г.; адм. д. № 883/2010 г. и адм. д. № 34/2007г.– 

постъпилите касационни жалби са администрирани в деня на депозирането 
им, като делата са изпращани във ВАС до един месец от този момент. 

 
Касационни дела 
 - к.н.а.х.д № 2384/2011г. 

` Получено  на 02.09.2011г. Протокол за избор от 02.09.2011г. 
Образувано на 02.09.2011г. Разпореждане /Р,написано на ръка/  от 
08.09.2011, с което делото е насрочено в с.з. на 22.11.2011г.  и  е 
разпоредено да се призоват  страните. Изготвени и изпратени призовки на 
08.09.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2565/2011г. 
Получено  на 30.09.2011г. Протокол за избор от 30.09.2011г. 

Образувано на 30.09.2011г. Разпореждане /Р,написано на ръка/  от 
03.10.2011, с което делото е насрочено в с.з. на 22.11.2011г.  и  е 
разпоредено да се призоват  страните  и ОП Пловдив. Изготвени и 
изпратени призовки на 03.10.2011г. 

 - к.н.а.х.д № 2581/2011г. 
Получено  на 30.09.2011г. Протокол за избор от 30.09.2011г. 

Образувано на 30.09.2011г. Разпореждане /Р,написано на ръка/  от 
03.10.2011, с което делото е насрочено в с.з. на 22.11.2011г.  и  е 
разпоредено да се призоват  страните  и ОП Пловдив. Изготвени и 
изпратени призовки на 03.10.2011г. 

 
За периода от началото на 2010 г. до момента на извършване на 

проверката се констатира, че съдебният състав е забавил постановяването 
на съдебните решения над разумния 3-месечен срок по следните дела – 
адм. д. № 1880/2009г., адм. д. № 468/2008г., адм. д. № 640/2009г., адм. д. № 
882/2009г., адм. д. № 570/2009г., адм. д. № 1463/2008г., адм. д. № 
682/2010г., адм. д. № 1090/2010г., адм. д. № 2350/2010г., адм. д. № 
1721/2008г., адм. д. № 769/2010г., адм. д. № 275/2010г. 

 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХVІІ-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял своевременно; 
● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 

молби от страните същите са администрирани бързо; 
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● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 
срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1,5 месеца; 

● с разпорежданията, с които съдът е насрочвал исковите 
производства в открито съдебно заседание, е указвал да се изпраща препис 
от същата на ответната страна за становище в 14-дневен срок; 

● неприключилите дела, образувани към 31.12.2009 г., са отлагани за 
събиране на доказателства, както и по причина на участници в 
производствата; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани незабавно и делата са 
изпращани на контролиращата инстанция до 1 месец след депозирането 
им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 3 дела; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● с изключение на конкретизираните по-горе дела, съдебният състав 
е постановявал съдебните решения в законоустановения и разумния 3-
месечен срок; 

● образуваните касационни дела са администрирани в деня на 
образуването им и са насрочвани в открити съдебни заседания в кратки 
срокове; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 285 дела, от 
които 66 дела останали от предходен период, или средно по 23,75 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 200 дела, от 
които решени по същество 176 дела, и 24 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 70 %. 
 

ХVІІІ-ТИ СЪСТАВ – СЪДИЯ ЙОРДАН РУСЕВ 
 
Висящи дела, насрочени 
- адм.д.№1527/2011г. – Делото е образувано на 10.06.11г. по 

постъпило на  10.06.11г. по подсъдност адм.д.№4212/2011г. по описа на 
АССГ. С определение №2844/07.06.11г. АССГ е прекратил производството 
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по делото и го е изпратил по подсъдност на АС-Пловдив, след като е 
приел, че разпоредбата на чл.133, ал.1 АПК, определяща местната 
подсъдност, е несъвместима с общностната норма на чл.47 ХОПЕС. Съдът 
е приел, че посочената норма ограничава достъпът до правосъдие и 
възможността за участие в процеса – предвид необходимостта от разходи 
за пътуване до гр. София на уязвима обществена група – земеделски 
производители. Приложен е протокол за избор на докладчик. С 
разпореждане от 13.06.11г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 14.09.11г. Съобщения до страните са изпратени на 
14.06.11г. В проведено на 14.09.11г. открито съдебно заседание са приети 
доказателства, допусната е СТЕ и делото е отложено за 26.10.11г. Във 
връзка с депозирана на 04.10.11г. молба от назначеното вещо лице с 
информация, че не притежава необходимата квалификация, с 
разпореждане от 04.10.11г. е определено ново вещо лице.  
 

- адм.д.№2489/2011г. – Делото е образувано на 17.09.11г. по жалба с 
вх.№15280/17.09.11г. подадена против заповед на началника на РДНСК. 
Приложен е протокол за избор на докладчик.С разпореждане от 19.09.11г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания, с 
оглед внасянето на държавна такса. Жалбоподателят е уведомен на 
19.09.11г. със съобщение от същата дата. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от 21.09.11г. С определение №5403/26.09.11г. 
е оставено без разглеждане искането на жалбоподателя за спиране на 
изпълнението на обжалвания административен акт. Съобщения до 
страните са изпратени на 26.09.11г. С разпореждане от 26.09.11г.  делото е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.10.11г. 
Съобщения до страните са изпратени на 26.09.11г. 
 

- адм.д.№2547/2011г. – Делото е образувано на 28.09.11г. по 
постъпило на  същата дата по подсъдност адм.д.№6624/2011г. по описа на 
АССГ. С разпореждане от 29.09.11г. делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 02.11.11г. Съобщения до страните са 
изпратени на 29.09.11г.  

 
Искови производства  
Съставът не е разглеждал дела, образувани по реда на чл. 203 и сл. от 

АПК. 
 
Спрени дела 
 - адм.д. № 2026/2011г. 

 Спряно на 05.08.2011г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4  отГПК. 
Извършвани справки на 24.08.2011г. и 30.09.2011г. 
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Дела с отменен ход по същество 
 - адм.д. № 928/2007г. / чл.156 и сл.ДОПК/ 
Производство с отменен ход по същество – за събиране на 

допълнителни доказателства; Отменителното решение на ВАС –реш.№ 
11349/05.10.2009г. по адм.д.№1030/2009г. на Първо А отделение с мотиви: 
необсъдени събрани по делото писмени доказателства. 

- адм.д.№1450/2010г. - /съдия Й.Русев/ - В проведено на 23.02.11г. 
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. С 
определение от 19.03.11г. е отменено определението за даване на ход по 
същество, жалбата е оставена без разглеждане, производството по делото е 
прекратено и делото е изпратено като преписка на звеното за местни 
приходи в общ. Пловдив за произнасяне на заявление от 14.05.10г., като 
съдът е приел, че липсва предмет на оспорване, поради което жалбата се 
явява недопустима.  

 
Производства по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК и други частни 

производства 
 - ч. адм. д. № 497/2011 г. е образувано на 22.02.2011 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 22.02.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 22.02.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - ч. адм. д. № 1075/2011 г. е образувано на 21.04.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 21.04.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 21.04.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

 - ч. адм. д. № 1531/2011 г. е образувано на 10.06.2011 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК, постъпило на 10.06.2011 г. 
Определение по искането е постановено на 10.06.2011 г., съгласно 
отбелязването в съдебния акт. Съобщение с препис е изпратени в деня на 
постановяване на съдебния акт. 

- ч.адм.д.№2262/2010г. – Делото е образувано на 22.10.10г. по 
искане с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. 
С определение от 26.10.10г. е продължен срока на наложените 
предварителни обезпечителни мерки. На 27.10.10г. е изпратен препис от 
определението до ТД НАП – Пловдив.  
 

- ч.адм.д.№754/2011г. – Делото е образувано на 25.03.11г. по искане 
с правно основание чл.121, ал.4 ДОПК, постъпило на същата дата. С 
определение от 30.03.11г. е продължен срока на наложените обезпечителни 
мерки. На 30.03.11г. е изпратен препис от определението до ТД НАП – 
Пловдив.  
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ч.адм.д.№1721/2011г. – Делото е образувано на 29.06.11г. по жалба 

постъпила на същата дата, изпратена от общ. Пловдив, подадена срещу 
Решение на директора на Дирекция „МД и ТБО и РК”, общ. Пловдив. С 
разпореждане от 05.07.11г. на жалбоподателя са дадени указания с оглед 
внасянето на държавна такса. С определение от 21.07.11г. на основание 
чл.158, ал.3 АПК жалбата е оставена без разглеждане и производството по 
делото е прекратено. Съобщения до страните са изпратени на 21.07.11г.  

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол 
- адм.д.№2134/2010г. – Делото е образувано на 07.10.10г. С 

определение от 08.10.10г жалбата е оставена без разглеждане. Частна 
касационна жалба е постъпила на 01.11.10г. С разпореждане от същия ден 
е разпоредено изпращане на делото на ВАС. С определение от 25.11.10г. на 
ВАС, постановено по адм.д.№14256/2010г. е оставено в сила, 
постановеното от АС-Пловдив решение.  
 

- адм.д.№1360/2007г. – Делото е образувано на 16.08.07г. 
Постановено е решение с №749/14.12.07г. Касационна жалба е постъпила 
на 28.12.07г. С разпореждане от 28.12.07г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на ответната страна за възражение в 14-дневен срок, 
след което делото да се изпрати на ВАС. Съобщение е изпратено в същия 
ден. С решение от 16.07.08г. на ВАС, постановено по адм.д.№2309/2008г. е 
оставено в сила, постановеното от АС-Пловдив решение.  
 

- адм.д.№1126/2010г. – Делото е образувано на 04.06.10г. С 
определение от 21.06.10г жалбата е оставена без разглеждане. Частна 
касационна жалба е постъпила на 05.07.10г. С разпореждане от 06.07.10г. е 
изпращане на препис от жалбата на ответната страна, след което делото да 
се изпрати на ВАС. С определение от 21.12.10г. на ВАС, постановено по 
адм.д.№10087/2010г. е оставено в сила, постановеното от АС-Пловдив 
решение.  
 

Касационни дела 
- кнахд №2577/2011г. – Делото е образувано на 30.09.11г. по 

постъпило на 30.09.11г. НАХД №3978/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане от 03.10.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 21.11.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата, видно от приложения по делото 
списък.  
 

- кнахд №2208/2011г. – Делото е образувано на 12.08.11г. по 
постъпило на 12.08.11г. НАХД №2660/2011г. по описа на Районен съд 
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гр.Пловдив. С разпореждане от 16.08.11г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 17.10.11г. Съобщения до 
страните са изпратени на същата дата, видно от приложения по делото 
списък.  
 

- кнахд №2318/2011г. – Делото е образувано на 26.08.11г. по 
постъпило на 26.08.11г. НАХД №2647/2011г. по описа на Районен съд 
гр.Пловдив. С разпореждане постановено от съдия Г. Пасков от 30.08.11г. 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
17.10.11г. Съобщения до страните са изпратени на същата дата, видно от 
приложения по делото списък. 
 

 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ХVІІІ-ТИ 

СЪСТАВ 
● по редовността на жалбите, с които е сезиран, съставът се е 

произнасял много бързо – между 1 и 3 дни от постъпването им; 
● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 

молби от страните същите са администрирани бързо; 
● съставът е насрочвал делата в първо открито съдебно заседание в 

срока, предвиден в чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, както и в по-кратки 
срокове; 

● делата са отлагани и нови съдебни заседания са насрочвани през 
около 1,5 месеца; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани незабавно и делата са 
изпращани на контролиращата инстанция до 1 месец след депозирането 
им; 

● към 31.12.2010 г. съдебният състав е постановил определение за 
отмяна на дадения ход по същество по 2 дела; 

● в производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдът е постановявал актовете си при спазване на кратките 
процесуални срокове, включително и в по-кратки срокове от предвидените 
в чл. 121 от ДОПК; 

● образуваните касационни дела са администрирани в деня на 
образуването им и са насрочвани в открити съдебни заседания в кратки 
срокове; 

● съдебните актове са постановявани в срока, предвиден в чл. 172, 
ал. 1 АПК; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни и изпращани в срок; 
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 ● през 2010 г. съставът е имал за разглеждане общо 263 дела, от 
които 58 дела останали от предходен период, или средно по 21,92 дела на 
месец, включително първоинстанционни и касационни производства; 
 ● от делата за разглеждане съставът е приключил общо 189 дела, от 
които решени по същество 173 дела, и 16 дела прекратени; 
 ● ефективността на дейността на състава /съотношение общ брой 
дела за разглеждане и брой дела приключили с решение или определение / 
за 2010 г. е 72 %. 
 

 
ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЪД-ПЛОВДИВ 
 

1. По образуване на делата. 
Делата се образуват в деня или най-късно на следващия ден от 

постъпване на жалбите, съответно на исковите молби, като съдебните 
състави се произнасят своевременно по тяхната редовност. Оставените без 
движение жалби и искови молби, поради констатирана нередовност, се 
разглеждат своевременно след поправянето им. 

2. По движението на делата. 
● Установява се трайна практика и стремеж производствата, 

образувани по жалби, да се насрочват в първо открито съдебно заседание 
при спазване на срока, предвиден в чл. 157, ал. 1 от АПК, като изключения 
се констатират единствено в случаите, в които производствата са 
администрирани във връзка с отстраняване на констатирани нередовности 
или, когато насрочванията са съвпадали с периодите на съдебни ваканции; 

● Второ и следващо съдебно заседание в производствата по жалби и 
в производствата, образувани по реда на чл. 203 и сл. от АПК, са 
насрочвани в кратки срокове – до 2 /два/ месеца; 

● Много малък е броя на съдебните заседания, отлагани поради 
нередовна процедура по призоваването на страните по делата –
изключително положителна практика; 

● Общият брой на всички дела с отменен ход по същество 54 
/петдесет и четири/ към 31.12.2010 г. е незначителен, отнесен към целия 
периода от образуването на административните съдилища и до посочената 
дата, включително и спрямо броя на съдебните състави в 
Административен съд-Пловдив – 18. Най-честите причини за отмяна на 
определенията, с които е даван ход по същество, са за комплектоване на 
административни преписки и неизяснена фактическа обстановка; 

● Като общо впечатление за дейността на съда е, че доказателства се 
събират в първо по делото заседание, като с акта по насрочването на 
страните се дават указания да ангажират доказателства, без 
доказателствата да са конкретизирани и без се допуска назначаването на 
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експертизи. Честа практика е по доказателствени искания, за допускане на 
съдебни експертизи, направени още със жалбата, респективно исковата 
молба съдебните състави да се произнасят в първото открито заседание по 
делото; 

● Констатира се положителна практика на своевременно 
администриране на касационните жалби, депозирани по делата срещу 
актове на съда, бързото им изпращане на контролиращата съдебна 
инстанция – най-често до 1 месец от постъпването им в съда. 

3. Противоречива съдебна практика на съставите по движението 
на административните дела.  

● По исковите производства един състав е прилагал разпоредбите на 
чл. 131 и сл. от ГПК/, други състави - с разпореждане по чл. 163 от АПК на 
ответника е указвана възможността за подаване на писмен отговор в 14-
дневен срок, а в общия случай, съдебните състави, при редовност на 
исковата молба, са насрочвали делата в открито съдебно заседание без да 
взимат отношение по направените с исковите молби доказателствени 
искания. 

4. Спрени дела. 
● Най-често основание за спиране на съдебните производства е било 

наличието на преюдициален спор – чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По спрените 
дела са правени чести справки за приключването на преюдициалните 
производства, като изключенията са посочени в обстоятелствената част на 
акта. 

5. Производства, образувани по чл. 75 от ДОПК, чл. 121 от ДОПК 
и други частни производства. 

В производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК и чл. 121 от 
ДОПК, съдебните състави са се произнасяли при спазване на предвидените 
за тях кратките процесуални срокове. 

6. Касационни производства. 
За всички съдебни състави се констатира трайна практика на бързо 

администриране на касационните дела, бързото им насрочване в открити 
съдебни заседания и постановяване на крайни актове. 

7. По приключване на делата. 
● При установен голям обем от постъпления на дела по-голямата 

част от съставите са постановявали съдебните решения в срока, предвиден 
в 172, ал. 1 от АПК, или в препоръчителния 3-месечен срок. Малка част от 
съдебните състави са постановявали крайни съдебни актове над 3 месечния 
срок, като съдиите и делата, по които са допуснати просрочията, са 
конкретизирани в обстоятелствената част на акта, за всеки един от тях. 

Към момента на извършване на проверката не се установяват голям 
брой неприключилите дела, образувани към 31.12.2009 г., което 
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обстоятелство също представлява положителен показател за цялостната 
работа на Административен съд-Пловдив. Отделно от това, следва да се 
отчете, че преимущественият брой дела, образувани към 31.12.2009 г. и 
неприключили към момента на извършване на проверката, са производства 
с правна и фактическа сложност и за същите са налице обективни 
предпоставки за по-голямата им продължителност и невъзможност да 
бъдат приключени в оптималните срокове. 

8. Натовареност на съдиите в отделението. 
● Налице е приблизително равномерна натовареност между 

съставите в отделението. 
● Натовареността на съставите, включително първоинстанционни и 

касационни производства, е между 20 и 27,25 дела за разглеждане на 
месец.  

● При отчитането на натовареността следва да се има предвид 
правната и фактическа сложност на делата. 

● Най-висока е средна месечната натовареност през 2010 г. се отчита 
за ХVІ-ти състав – 27,25 дела, а с най-ниска ІІІ-ти състав - 20 дела. При 
определяне на средната натовареност на съставите за 2010 г., по критерий 
брой дела за разглеждане на месец, следва да бъде отчетен факта, че в 
общия брой дела за разглеждане са отчетени и делата, останали 
несвършени от предходен период, който е най-голям за ХVІ-ти състав – 99 
дела, а за ІІІ-ти състав – 54 дела, като за сравнение, само още един състав, 
Х-ти, има по-малко останали дела -51. 

Заб. При отчитането на горните показатели не е взета предвид 
натовареността на председателя и един от зам. председателите - Явор 
Колев, поради изпълняваните от тях функции по организационното и 
административно ръководство на съда.  

9. Административно-деловодна дейност. 
● Книжата, които постъпват или се съставят по делата, са 

прикрепени хронологически последователно по делата и са номерирани;  
● Констатира се изключителна положителна практика, трайно 

установена в работата на служба „Съдебно деловодство”, за изготвяне и 
изпращане на призовки и съобщения незабавно след извършване на 
съответното процесуално действие, о т страна на съда, което следва да се 
доведе до знанието на участниците в процеса; 

● Ръководителят на служба „Деловодство” е изпълнявал 
своевременно задълженията си по чл. 18 от ПАРОВАС, като е поддържал 
добра организация в работата на службата. 

10. Случаен принцип на разпределение на делата. 
● При разпределението на административните дела, касационните и 

исковите производства се спазват установените принципи по чл. 9 от ЗСВ 
и чл.157, ал. 2 от АПК. Със Заповед ЛС № 219/30.09.2009 г. и Заповед № 
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197/04.08.2009 г., административният ръководител е определил лицата, 
имащи право да извършват разпределение на делата в съда, като такова са 
извършвали съдиите Явор Колев, Йордан Русев и Георги Пасков. 

Конкретните правила, гарантиращи спазването на този принцип, са 
създадени със Заповед № 24А/26.03.2007 г., Заповед № 260/28.12.2007 г. и 
Заповед № 58/01.02.2011 г., за определяне на вътрешни правила за 
разпределение на делата в Административен съд-Пловдив, и Заповед № 
336/14.09.2010 г., с която председателят е разпоредил да се извърши 
проверка на работата на програмата за разпределение на делата на случаен 
принцип. 

11. Организацията на административната дейност на съда. 
В Административен съд-Пловдив се наблюдава траен стремеж и 

полагане на постоянни усилия, от страна на административния 
ръководител, към подобряване на взаимовръзките между отделните 
служби на съда, както и към непрекъснато повишаване качеството на 
общата организация на функционирането на съда. 

Трябва да бъде отбелязано обстоятелството, че при съществуващи за 
продължителен период от време битови проблеми, свързани с 
преместването на Административен съд-Пловдив в нова сграда, 
административният ръководител е създал ред, който не е позволил да 
бъдат нарушени функциите на едно от най-големите административни 
съдилища в страната. Създадена е отлична организация, която не е 
позволила затруднените условия от битово естество да доведат до забавяне 
администрирането на делата, насрочването на съдебните заседания и 
съществени просрочия при приключването на съдебните производства. В 
състояние на все още нерешени въпроси по окончателното оборудване на 
новата сграда, в която се помещава съда, председателят създава отлични 
условия за гражданите, както и за работа на процесуалните представители 
на страните. 

 
На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на 
Административен съд-Пловдив 

I. Административният ръководител на Административен съд-
Пловдив да упражни правомощията си по чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗСВ 
като: 

1. Административният ръководител на съда да продължи да полага 
всички усилия за запазване и подобряване на всички положителни 
практики, констатирани в настоящия акт, както и към максимално 
оптимизиране работата на съда, включително и към съкращаване на 
сроковете по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата. 
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2. Продължи да упражнява постоянен контрол за срочното 
постановяване на съдебните актове по административните дела, исковите 
и касационни производства.  

II. Административният ръководител на Административен съд-
Пловдив на основание чл. 93, ал. 1, т. 8 от ЗСВ да свика общо събрание 
на съдиите на което: 

1. Да сведе до знанието на съдиите констатациите по настоящия акт. 
2. Да се предприемат мерки по преодоляване на противоречивата 

съдебна практика между съставите, описана в Общи изводи за дейността 
на съда – т. 3 от акта. 

3. Да се обсъди необходимостта от детайлизиране на указанията към 
страните, дадени в акта за насрочване на делата, относно 
доказателствената тежест и съответствието на тези указания с 
разпоредбата на чл. 171, ал. 4 от АПК с оглед разглеждане на делата в 
малко на брой съдебни заседания. 

 
В едномесечен срок от получаване на настоящия акт 

административният ръководител на Административен съд-Пловдив да 
предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва 
да уведоми главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет. 

На основание чл. 58, чл. 3 от ЗСВ акта да се предостави на 
административния ръководител на Административен съд-Пловдив – 
г-н Георги Петров. 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ препис от акта да се 
изпрати на административния ръководител на Върховния 
административен съд и на Висшия съдебен съвет. 

 
 

ИНСПЕКТОР: 
 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 
 


