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ОБЩИ ЧАСТИ 

Проверката в Административен съд София-град /АССГ/ I-во 
отделение е извършена за времето от 07.03.2011 г. до 31.03.2011 г., в 
изпълнение на Заповед № ПП-01-10/07.03.2011г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, от инспектор Елка Пенчева, 
инспектор Незабравка Стоева и експертите Атанас Попов, Кирил Генов, 
Мая Михайлова и Николай Илиев. 

Цел на проверката е цялостен анализ и оценка на: организацията на 
административната дейност на АССГ, I-во отделение; 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 обхващаше всички дела образувани в АССГ, I-
во отделение. 

Проверяван период: Проверяваният период включва времето от 
01.01.2010г. – 31.12.2010г. 

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

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

Проверката констатира следното: 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. 

В АССГ са обособени 2 административни отделения с решение на 
общото събрание на съдиите от АССГ проведено през 2007г. Първо 
административно отделение разглежда спорове, свързани с ДОПК, ЗМ, 
КСО, ЗСП, ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВОС, ЗДРДОПБГДСРСБНА, ЗОДОВ, 
и искове по АПК. В АССГ I-во отделение през 2010г. са правораздавали 19 
съдии, като всеки от тях е председателстващ един от съставите между 1 и 
19 включително, както следва:  

 
№ на състав Име на съдията Председател 

1-ви съдия Лозан Панов 
2-ри съдия Милена Славейкова 
3-ти съдия Ива Кечева – от 03.05.2010г. 
4-ти съдия Весела Павлова 
5-ти съдия Владимир Николов 
6-ти съдия Боряна Бороджиева 



 3

7-ми съдия Маруся Йорданова 
8-ми съдия Деница Митрова 
9-ти съдия Камелия Серафимова 
10-ти съдия Камелия Стоянова 
11-ти съдия Мадлен Петрова 
12-ти съдия Наталия Ангелова 
13-ти съдия М. Райчева – от 09.06.2010г. във ВАС 

съдия Петя Стоилова 
14-ти съдия Пламен Горелски 
15-ти съдия Полина Якимова 
16-ти съдия Ралица Романова 
17-ти съдия Юлия Раева 
18-ти съдия Росица Драганова 
19-ти съдия Доброслав Руков 

Административното и организационното ръководство на АССГ през 
2010г. е осъществявано от Председателя на съда – съдия Лозан Панов, а на 
I-во отделение от зам. председател на АССГ – съдия Милена Славейкова.  

В I-во отделение на АССГ, административните дела се разпределят 
на принципа на случайния подбор чрез електронна система, разработена от 
ВСС. От началото на 2010г. по образуваните в АССГ I-во отделение дела, 
се прави разпечатка на протоколите от случайния избор на съдия 
докладчик. Със Заповед № 4/26.02.2007г. са утвърдени Вътрешни правила 
за случайното разпределение на делата в АССГ. 

Не бяха констатирани случаи на допълнително манипулиране на 
системата за случаен избор, с оглед избягване прилагането на принципа по 
чл.9 от Закона за съдебната власт. Всички състави са сравнително 
равномерно натоварени.  

В съда се водят по години  книга за откритите съдебни заседания 
/срочна книга/, описна книга, както и всички регистри, съобразно 
разпоредбите на ПАРОАВАС. Книгите за открити заседания се водят за 
всеки състав в отделението.  

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на 
натовареността на АССГ и на графика на всеки конкретен съдия.  

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се 
докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им също се изпълняват 
в срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или 
най-късно на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават в 
срок протоколите от съдебните заседания. Няма изгубени или унищожени 
дела, преди изтичане срока на съхранението им. Води се електронен 
регистър за обявяване на съдебните решения. На основание чл. 93, ал.1 т.9 
от ЗСВ Административният ръководител е утвърдил Правила за 
публикуване на актовете в изпълнение на чл.64 от ЗСВ. 
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По реда на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база 
данни „Население” в АССГ са определени 3 служители, на които е 
предоставен достъп от януари 2011г. – ръководителят на служба „Съдебни 
секретари”, 1 съдебен секретар и 1 компютърен оператор с деловодни 
функции. 

По отношение условията на труд в АССГ следва да отбележим, че 
съдът разполага с материална база, годна за нормална работа, както на 
съдебните служители, така и на самите съдии. В АССГ са обособени два 
фронт офиса – по един в деловодство, състоящ се от 4 служители и един в 
адвокатска стая, състоящ се от 3 служители, които са натоварени с 
функциите да съдействат на страните при извършване на справки по 
делата.  

Със Заповед №А3-69/01.10.10г. на председателя на АССГ е 
утвърдена структурата на общата и специализираната администрация в 
АССГ. Специализираната администрация на АССГ се състои от следните 
служби: „Регистратура за класифицирана информация” – 1 служител, 
„Регистратура” – 1 служител, „Съдебно деловодство” – 34 служители, 
„Съдебни секретари” – 29 служители, „Архив” – 2 служители, „Връчване 
на призовки и съдебни книжа” – 41 служители. Със същата заповед на 
административния секретар на АССГ е възложено организирането на 
ежеседмични работни срещи на председателя и заместник-председателите 
на АССГ с ръководителите на службите и отделите, на които да се 
докладват резултатите от поставените задачи, възникналите проблеми и 
начините за осъществяване на планираните цели.  

Съгласно възприетата организация на работа в АССГ един 
деловодител работи с два съдебни състава и един съдебен секретар – също 
с два съдебни състава. Компютърните специалисти с деловодни функции 
са натоварени с изготвянето на писма по делата.  

 
След проведен жребий, от инспектор Елка Пенчева и експерти – 

Атанас Попов и Кирил Генов бяха проверени следните състави от първо 
отделение на АССГ: 

І -1 състав – Лозан Панов 
І -2 състав – Милена Славейкова 
І -3 състав – Ива Кечева 
І -4 състав – Весела Павлова 
І -7 състав – Маруся Йорданова 
І -10 състав – Камелия Стоянова 
І -11 състав – Мадлен Петрова 
І -12 състав – Наталия Ангелова 
І -17 състав – Юлия Раева 
І -19 състав – Доброслав Руков 
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ПЪРВИ СЪСТАВ 

СЪДИЯ ЛОЗАН ПАНОВ 
 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 
 
През 2010г. титуляр на І отделение, І съдебен състав на АССГ е 

съдия Лозан Панов. Съдия Панов е Председател на съда, с 14 години 
юридически стаж, от които, 12 годишен съдийски стаж и е с ранг „съдия в 
АС” 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. Редовното и акуратно 
водене на книгата е проверено от Административния секретар на съда. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са насрочвани дела.  
През 2010г. съдия Панов е насрочил в открито заседание 68 дела. 

Проведени са 18 заседания. Средно в заседание са разглеждани по 4 дела, 
което показва уплътненост на съдебните заседания, с оглед 
административната натовареност на съдия Панов като Председател на 
АССГ. Месечната натовареност на състава през 2010г., изчислена на база 
висящи първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., 
постъпили първоинстанционни административни дела през 2010г. и 
постъпили касационни дела с докладчик съдия Панов е 18 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 55 първоинстанционни административни дела. В края на годината 
несвършените дела са 89 броя. Данните показват, че висящността на 
състава в края на периода е увеличена с 34 дела, което вероятно се дължи 
на административната натовареност на съдия Панов. 

През 2010г. съдия Панов е насрочил в открито съдебно заседание 68 
първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от тях, 
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са 19 дела и с определение за прекратяване 3 дела, или общо 22 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 32 на сто. 

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия Панов 
бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Панов извършва проверка по редовността и допустимостта на 
жалбите в рамките на два, три дни след образуването им. Редки са 
случаите, в които този срок е по дълъг. Така по адм.д. № 7250/2008г. съдът 
е постановил определение за конституиране на страните, насрочване и 
указване на доказателствената тежест на 29.12.2008г. при образувана в 
дело жалба на 03.12.2008г; По адм.д. № 238/2010г. съдът се е произнесъл с 
определение за насрочване на 26.01.2010г. при образувана жалба на 
12.01.2010г. По адм.д. № 196/2009г. съдът е извършил проверка на 
редовността и допустимостта на жалбата на 26.01.2009г. при образувано 
административно дело на 12.01.2009г. Нередовните жалби се оставят без 
движение, като съобщения се изпращат на страните до третия ден от 
произнасянето на съда. При установена недопустимост на жалбите, съдът 
действа при стриктно спазване разпоредбата на чл.159 от АПК. 
Поправените оспорвания по жалбите се разглеждат от съдебния състав 
незабавно. Както по редовните и допустими жалби, така и по поправените 
оспорвания, съдът незабавно след констатирането им, се произнася с 
определение за насрочване на делото, конституиране на страните и 
указване на доказателствената тежест. Въпросните определения указват 
доказателствената тежест на страните, но указанията не са детайлни. Не 
посочват конкретните обстоятелства от значение за делото, които се 
нуждаят от доказване, съобразно разпоредбата на чл.171, ал.4 от ГПК. 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда. 
Делата се насрочват на интервали през месец, което показва, че съдът се 
стреми към бързото им приключване. Но бе установено, че се провеждат 
многобройни съдебни заседания, преди постановяване на акта по 
същество. Така по адм.д. № 3617/2009г. с предмет Закона за митниците, са 
проведени 5 съдебни заседания; по адм.д. № 3320/2009г., с предмет Закона 
за устройство на територията, са проведени 7 съдебни заседания; по адм.д. 
№ 196/2009г., с предмет ДОПК, са проведени 7 съдебни заседания. 
Причината за многобройните съдебни заседания е както фактическата и 
правна сложност на делата,чието разглеждане е продължило около година, 
така и толерантното отношение на съда към произволно направените във 
времето на процеса доказателствени искания. 
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През 2010г., съдия Панов е постановил определение за отменен ход 
по същество по 4 дела, а именно: адм.д. № 196/2009г., постановено на 
01.04.2010г., адм.д. № 3618/2009г. постановено на 04.01.2010г., адм.д. № 
7405/2008г., постановено на 05.05.2010г. и адм.д. № 3617/2009г., 
постановено на 04.01.2010г. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение към всички приключени през 2010г. дела 
е 18 на сто. 

През 2010г. на І състав не са разпределяни за разглеждане искови 
производства по ЗОДОВ. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че решенията по 5 дела са изготвени извън едномесечния срок, 
но в рамките на разумния срок. Явен е стремежът за бързо решаване на 
делата след приключване на устните състезания. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., І състав на АССГ е разгледал 45 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок  за разкриване на данъчната информация и неговия начален момент, 
след изтичането  на който, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Панов е Председател на І касационен състав. През 2010г. той е 
бил докладчик по 64 касационни дела. Съдия Панов разпорежда 
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 
страните, в рамките на 3 до 4 дни след разпределянето им. Делата се 
разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава са 4 бр.. Това са административни дела 
№№ 5126/2008г., 5136/2008г., 5134/2008г. и 5133/2008г., по които съдът е 
изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор през 6 месеца. По 
данни от изготвените за целта на проверката справки, съставът ръководен 
от съдия Панов има 2 неприключени административни дела, образувани 
през 2008г. Необходимо е да се положат усилия за по бързото им 
приключване. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от І състав на АССГ се 
администрират от съдия Панов до 3 дни след постъпването им в съда. 
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Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, веднага, след който, съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

 
На основание горепосочените констатации се налагат следните 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, І съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Панов прилага нормативно определените разпоредби, 
досежно императивните срокове в административния процес. Има 
известно забавяне в движението на делата, свързано с разглеждане на 
някои дела в многобройни съдебни заседания, но следва да отчетем и 
голямата му ангажираност като административен ръководител АССГ. 
Добре е да се помисли за делегиране на повече правомощия по 
ръководството на съда на заместник административните 
ръководители, с цел разтоварването на съдия Панов от изключително 
обемната административна дейност. Това ще му позволи да се 
концентрира по-добре в изпълнение на правораздавателната си 
функция.  

ВТОРИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, II съдебен състав на АССГ е 

съдия Милена Славейкова. Съдия Славейкова е с 17 години юридически 
стаж, от които 16 годишен съдийски стаж и е с ранг „съдия в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. е било насрочено само 
едно заседание и на него са разгледани 3 дела. През 2010г. съдия 
Славейкова е насрочила в открито заседание 206 дела. Проведени са 32 
заседания. Средно в заседание са разглеждани по 6 дела, което, като се 
вземе предвид, че Милена Славейкова е и зам. председател на АССГ 
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показва уплътненост на съдебните заседания и средна натовареност. 
Месечната натовареност на състава през 2010г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Славейкова е 31 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 50 първоинстанционни административни  дела. В края на годината 
несвършените дела са 41. Данните показват, че висящността на състава в 
края на периода е намалена с 9 дела. 

През 2010г. съдия Славейкова е насрочила в открито съдебно 
заседание 206 първоинстанционни административни дела. Приключени с 
решение от тях, са 92 дела и с определение 3 дела, или общо 95 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 46 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 
Славейкова бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Славейкова извършва проверка по редовността и 
допустимостта на жалбите в деня на образуването им в дела, или най късно 
на следващия ден. Нередовните жалби се оставят без движение, като 
съобщения се изпращат на страните до третия ден от произнасянето на 
съда. При установена недопустимост на жалбите, съдът действа при 
стриктно спазване разпоредбите на чл.159 от АПК, като оставя жалбата без 
разглеждане и прекратява производството. Поправените оспорвания по 
жалбите се разглеждат от съдебния състав незабавно. Както по редовните и 
допустими жалби, така и по поправените оспорвания, съдът в рамките на 
до 10-ина дни след констатирането им, се произнася с определение за 
насрочване на делото, конституиране на страните и указване на 
доказателствената тежест. Така е процедирал състава по адм.д. №№ 
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7127/2010г., 6593/2010г., 759/2010г., 6071/2010г., 299/2010г.968/2010г. и 
др. Но прави впечатление, че въпросните определения не указват в 
пълнота доказателствената тежест на страните. Те съдържат бланкетното 
указание, че страните носят доказателствена тежест за установяването на 
твърдените от тях факти и обстоятелства. Това действие на съда е в 
противоречие с разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК. Процедирането на 
съда по този начин не води до изясняване на позициите на спорещите 
страни и съответно бързото приключване на спора 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Делата се насрочват 
на интервали през месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им 
приключване. По време на проверката се констатира, че по някои дела се 
провеждат повече от 2 съдебни заседания, преди постановяване на акта по 
същество. Така по адм.д. № 7038/2008г. са проведени 5 съдебни заседания; 
по адм.д. № 299/2010г. са проведени 3 съдебни заседания; по адм.д. № 
759/2010г. са проведени 3 съдебни заседания; По адм.д.№ 8940/2009г. са 
проведени 8 съдебни заседания. Делата са отлагани не само поради 
нередовно призоваване на страна в процеса, но и поради произволно 
направени във времето на процеса доказателствени искания, което може да 
се дължи и на бланкетното указване на доказателствената тежест. По 
адм.д. № 8940/2009г.с предмет по ДОПК. Делото е отлагано три пъти 
поради неизготвяне на допуснатата в третото съдебно заседание съдебно 
счетоводна експертиза и веднъж поради представени от страна нови 
документи в седмото открито заседание. По адм.д. № 759/2010г. с предмет 
жалба по ЗМВР са проведени 3 съдебни заседания. Освен това съдът е 
постановил  и определение за отменен ход по същество, като причина за 
отмяната съдът е посочил неизяснена по делото фактическа обстановка. 
Пропускът може отново да се приеме като следствие на непълното 
указване на доказателствената тежест с определението за насрочване на 
делото, конституиране на страните и указанията дадени на основание чл. 
163 и 170 от АПК.  

През 2010г., съдия Славейкова е постановила определение за 
отменен ход по същество по 5 дела. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение е 5 на сто, от всички приключени през 
2010г. дела. Причината за постановяването на този брой определения за 
отменен ход може да се дължи, както не достатъчното проучване на 
книжата преди съдебно заседание, така и на непълните, бланкетни 
указания за разпределение  на доказателствената тежест. Последните, в 
противоречие с разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, не посочват 
обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от доказване. 
Неприлагайки в пълнота засиленото служебно начало по чл.9 и чл.171 от 
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АПК, съдът създава предпоставки за забавеното движение и решаване на 
делата. 

Разгледаните от II състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец, но се разглеждат също в множество 
съдебни заседания. По адм.д. № 7038/2008г. са проведени 5 съдебни 
заседания. Въпреки това, делото е приключено в рамките на една година 
след образуването му. Съдът в съответствие с разпоредбата на чл.131 от 
ГПК, приложима субсидиарно, изпраща препис от исковата молба и от 
доказателствата на ответника за отговор в едномесечен срок. 
Определенията, с които съдът се произнася съдържат указание за 
разпределение на доказателствената тежест, но отново са бланкетни, което 
обяснява и множеството съдебни заседания. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове се 
констатира, че решенията само по 2 дела са изготвени извън едномесечния 
срок, като решенията по тях са просрочени с повече от месец, но са 
обявени в разумния срок, което показва желание на съдия Славейкова за 
своевременно приключване на делата. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., II състав на АССГ е разгледал 92 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок  за разкриване на данъчната информация и начален момент на този 
срок. След изтичане на срока, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Славейкова е Председател на II касационен състав. През 
2010г. тя е била докладчик по 87 касационни дела. Съдия Славейкова 
разпорежда насрочване на делата в открито съдебно заседание и 
призоваване на страните, в рамките на 3 до 4 дни след разпределянето им. 
Делата се разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни 
заседания.   

4. Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 218/2010г., 693/2010г., 80/2009г. и др., по 
които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор 
през 6 месеца. По данни от изготвените за целта на проверката справки, 
съставът ръководен от съдия Славейкова има само 2 неприключили 
административни дела, образувани през 2007г. и 2008г. /адм.д. № 
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5284/2007г. и адм.д. № 4902/2008г./. Двете дела са спрени на основание чл. 
229, ал.1 т.4 от ГПК и се администрират редовно. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от II състав на АССГ се 
администрират от съдия Славейкова до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, незабавно, след който съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

 
На основание горепосочените констатации се налагат следните 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, II съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Славейкова прилага законово определените разпоредби 
касаещи императивните срокове в административния процес. Това 
позволява приключването на делата в сравнително кратък период 
след образуването им. Въпреки това, може да бъде постигнато 
ускоряване на движението на делата чрез по доброто проучване на 
книжата при постъпването им в съда, както и непосредствено преди 
съдебно заседание. Прилагайки в пълнота засиленото служебно начало 
по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът би следвало да указва на страните, 
всички обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от 
доказване. Преодоляването на практиката на бланкетни указания в 
тази насока, ще доведе до намаляване на броя на съдебните заседания 
и съответно ще повлияе върху скоростта на движение на делата. 

Като добра практика на съдия Славейкова могат да бъдат 
определени действията и по постановяване на съдебните решения и тя 
следва да я продължи, въпреки допълнителните и ангажименти като 
заместник административен ръководител. 

 

ТРЕТИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ ИВА КЕЧЕВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 
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Титуляр на І отделение, ІІІ съдебен състав на АССГ от 03.05.2010г. е 
съдия Ива Кечева. Съдия Кечева е с 9 години юридически стаж, от които, 4 
годишен съдийски стаж и е с ранг „съдия в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. Проверена е от 
Административния секретар на съда. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са насрочвани дела. 
През 2010г. съдия Кечева е насрочила в открито заседание 109 дела. 
Проведени са 11 заседания. Средно в заседание са разглеждани по 10 дела, 
което показва уплътненост на съдебните заседания. Месечната 
натовареност на състава през 2010г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Кечева е 20 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

Предвид обстоятелството, че до 03.05.2010г. съдия Кечева е 
отсъствала, в състава няма висящи първоинстанционни административни 
дела, останали за разглеждане от предходната година. Но към 31.12.2010г. 
в състава са останали за разглеждане 80 административни дела. Данните 
показват повишена висящност на състава, която ако не бъде преодоляна 
през 2011г. ще доведе до затруднено администриране на делата. 

През 2010г. съдия Кечева е насрочила в открито съдебно заседание 
109 първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от 
тях, са 43 дела и с определение за прекратяване в открито заседание 3 дела, 
или общо 46 дела. Съотношението приключени и насрочени дела показва 
коефициент за ефективност в размер на 42 на сто. От проверените на 
случаен принцип дела, разгледани от съдия Кечева бе установено 
следното: 
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1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Кечева извършва проверка по редовността и допустимостта на 
жалбите в деня на образуването им в дела, или най-късно на следващия 
ден. Нередовните жалби се оставят без движение, като съобщения се 
изпращат на страните до третия ден от произнасянето на съда. При 
установена недопустимост на жалбите, съдът действа при стриктно 
спазване разпоредбата на чл.159 от АПК. Поправените жалби се 
разглеждат от съдебния състав незабавно. Както по редовните и допустими 
жалби, така и по поправените оспорвания, съдът незабавно след 
постъпването им, се произнася с определение за насрочване на делото, 
конституиране на страните и указване на доказателствената тежест. 
Въпросните определения указват доказателствената тежест на страните, но 
указанията не са детайлни. Не посочват конкретните обстоятелства от 
значение за делото, които се нуждаят от доказване, съобразно 
разпоредбата на чл.171, ал.4 от ГПК. 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Делата се насрочват 
на интервали през месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им 
приключване. Разглеждат се в 2 до 3 съдебни заседания. Така е по адм.д. 
№ 5261/2010г., адм.д. № 6271/2010г., адм.д. № 5222/2010г., адм.д. № 
5574/2010г., адм.д. № 5046/2010г., адм.д. № 5965/2010г., адм.д. № 
5122/2010г. и др. 

През 2010г., съдия Кечева е постановила определение за отменен ход 
по същество по 3 дела. Съотношението на делата, по които е постановено 
такова определение е 7 на сто, от всички приключени през 2010г. дела. 
Данните показват, че маниер на работата на съдия Кечева е задълбоченото 
проучване на делата преди съдебно заседание. Но проверката установи, че 
и трите определения за отменен ход по същество се дължат на пропуски в 
работата на съда, които е било напълно възможно да бъдат установени в 
хода на производството. Така по адм.д. № 5222/2010г., с предмет ДОПК, е 
постановено определение за отменен ход по същество, тъй като в срока за 
произнасяне, съдът е установил, че не е приложена заповед за възлагане на 
ревизия, цитирана в оспореното решение на директора на ТД на НАП; По 
адм.д. № 5261/2010г., определението е постановено поради пропуска на 
съда да присъедини за съвместно разглеждане адм.д. № 9167/2010г., 
подсъдно на същия съдебен състав. Това е наложило конституиране на 
нови страни и провеждането на още едно съдебно заседание; По адм.д. № 
5965/2010г. е постановено определение за отменен ход по същество, 
поради неизяснена фактическа обстановка – непредставени доказателства 
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от жалбоподателя за твърдените от него обстоятелства. В определението за 
отменен ход по същество са дадени конкретни указания в тази насока. 
Впрочем и по трите посочени дела, определението за насрочване на 
делото, конституиране на страните и указване на доказателствената тежест 
е постановено от друг съдия, което донякъде оправдава пропуските на 
съдия Кечева. Но въпреки това, съдът е могъл да ги отстрани в хода на 
съдебното производство. 

По исковите производства по ЗОДОВ, съдът разпорежда размяна на 
книжа и отговор в едномесечен срок, съобразно субсидиарно приложимата 
разпоредба на чл.131 от ГПК. Разпорежданията се постановят в три до 
петдневен срок след образуване на делото и съдържат подробни указания 
до ответника за реквизитите на отговора по чл.131, ал.2 от ГПК, 
включително и последиците от неподаване на отговор по чл.133 от ГПК. 
Делата се насрочват в кратък срок след постъпване на отговора на исковата 
молба или изтичането на срока за това. По някои от делата, каквото е 
адм.д. № 6730/2010г., съдебната експертиза е назначена още с 
определението по приложимия чл.140 от ГПК. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че през 2010г. ІІІ съдебен състав няма съдебни решения 
постановени извън едномесечния срок. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., ІІІ състав на АССГ е разгледал 21 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок  за разкриване на данъчната информация и неговия начален момент, 
след изтичане на който, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Кечева е член  на ІV касационен състав. През 2010г. тя е била 
докладчик по 76 касационни дела. Съдия Кечева разпорежда насрочване на 
делата в открито съдебно заседание и призоваване на страните, в рамките 
на 3 до 4 дни след разпределянето им. Делата се разглеждат бързо, 
обикновено в едно, най-много в две съдебни заседания.   

4. Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 5263/2010г., 7260/2010г. и др., по които 
съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор през 
кратък интервал от време. По данни от изготвените за целта на проверката 
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справки, съставът ръководен от съдия Кечева няма неприключили 
административни дела, образувани през 2007г. и 2008г. 

 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от ІІІ състав на АССГ се 
администрират от съдия Кечева до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, веднага, след който, съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, ІІІ съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Кечева прилага стриктно нормативно определените 
разпоредби, досежно императивните срокове в административния 
процес. Това позволява приключването на делата в сравнително 
кратък период след образуването им. За това допринася и доброто 
проучване на книжата по образуваните дела при постъпването им и 
непосредствено преди съдебно заседание. Особено внимание следва да 
се обърне на увеличения брои на висящите дела. Съставът по - 
прецизно следва да прилага служебното начало за да не се отлагат 
открити заседания, да се съкрати времетраенето на процеса и се 
постигне намаляване на броя на висящите дела.  

ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, II съдебен състав на АССГ е 

съдия Весела Павлова. Съдия Павлова е с 10 години юридически стаж, от 
които 9 годишен съдийски стаж. На основание чл. 233, ал.2 от ЗСВ има 
ранг „съдия в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
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състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са били насрочвани 
открити съдебни заседания. През 2010г. съдия Павлова е насрочила в 
открито заседание 304 дела. Проведени са 31 заседания. Средно в 
заседание са разглеждани по около 10 дела, което показва уплътненост на 
съдебните заседания и средна към висока натовареност. Месечната 
натовареност на състава през 2010г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Павлова е 32 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 75 първоинстанционни административни дела. В края на годината 
несвършените дела са 86. Данните показват, че висящността на състава в 
края на периода е увеличена с 11 дела. Въпреки увеличението на 
висящността това не оказва особено влияние върху бързината на 
администриране на делата. 

През 2010г. съдия Павлова е насрочила в открито съдебно заседание 
304 първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от 
тях, са 122 дела и с определение 3 дела, или общо 125 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 41 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 
Павлова бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Павлова извършва проверка по редовността и допустимостта 
на жалбите в рамките на между 1 и 10 дни от образуване на делото. 
Нередовните жалби се оставят без движение, като съобщения се изпращат 
на страните до четвъртия ден от произнасянето на съда. При установена 
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недопустимост на жалбите, съдът действа при стриктно спазване 
разпоредбите на чл.159 от АПК, като оставя жалбата без разглеждане и 
прекратява производството. Поправените оспорвания по жалбите се 
разглеждат от съдебния състав до 4 дни след изтичане на срока за 
получаването им. Както по редовните и допустими жалби, така и по 
поправените оспорвания, съдът в рамките на около 7 дни след 
констатирането им, се произнася с определение за насрочване на делото, 
конституиране на страните и указване на доказателствената тежест. Така е 
процедирал състава по адм.д. №№ 2760/2010г., 6839/2009г., 8931/2009г., 
2260/2010г., 8991/2009г., 4899/2009г. и др. Прави впечатление обаче, че 
въпросните определения не указват в пълнота доказателствената тежест на 
страните. Те съдържат бланкетното указание, че страните носят 
доказателствена тежест за установяването на твърдените от тях факти и 
обстоятелства. Това действие на съда е в противоречие с разпоредбата на 
чл.171, ал.4 от АПК. Процедирането на съда по този начин не води до 
изясняване на позициите на спорещите страни и съответно бързото 
приключване на спора 

По отношение на насрочването на делото в открито съдебни 
заседание следва да се отбележи, че съдът спазва разпоредбата на чл.154, 
ал.1 от АПК, с незначителни отклонения, които вероятно се дължат на 
натовареността на съдебния състав и са съобразени с графика на състава. 
Делата се насрочват на интервали през месец, което показва, че съдът се 
стреми към бързото им приключване. По време на проверката се 
констатира, че по някои дела се провеждат повече от 2 съдебни заседания, 
преди постановяване на акта по същество. Така по адм.д. № 6839/2009г. са 
проведени 3 съдебни заседания; по адм.д. № 8931/2009г. са проведени 7 
съдебни заседания; по адм.д. № 3308/2010г. са проведени 4 съдебни 
заседания. Делата са отлагани не само поради нередовно призоваване на 
страна в процеса, но и поради произволно направени във времето на 
процеса доказателствени искания, което може да се дължи и на 
бланкетното указване на доказателствената тежест. По адм.д. № 
8931/2009г.с предмет по ДОПК, във второто редовно съдебно заседание 
съдът е допуснал поискана от страните съдебно-счетоводна експертиза. 
Следващите три съдебни заседания по делото са отлагани поради 
неизготвянето на назначената експертиза и поради възлагането на 
допълнителна задача към назначеното вещо лице. В шестото съдебно 
заседание, проведено на 06.12.2010г., съдът е дал хода на делото по 
същество и го е обявил за произнасяне. С Определение от 06.01.2011г. 
съдът е отмени дадения ход по същество и е върнал делото за ново 
разглеждане поради неизясняване на делото от фактическа страна и 
непредставяне от ответната страна на изискани документи. С 
определението си съдът е насрочил делото за ново разглеждане на 
14.02.2011г. Това заседание е отложено поради назначаването на нова 
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съдебно-счетоводна експертиза. Констатирания пропуск на съда е 
следствие отново на неточното изпълнение на задълженията на съда по 
указване на доказателствената тежест, и непроучване на делото преди 
самото открито съдебно заседание. 

През 2010г., съдия Павлова е постановила определение за отменен 
ход по същество по 9 дела. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение е 7 на сто, от всички приключени през 
2010г. дела. Причината за постановяването на този брой определения за 
отменен ход може да се дължи, както не достатъчното проучване на 
книжата преди съдебно заседание, така и на непълните, бланкетни 
указания за разпределение  на доказателствената тежест. Последните, в 
противоречие с разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, не посочват 
обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от доказване. 
Неприлагайки в пълнота засиленото служебно начало по чл.9 и чл.171 от 
АПК, съдът създава предпоставки за забавеното движение и решаване на 
делата. 

Разгледаните от II състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец, но се разглеждат също в множество 
съдебни заседания. По адм.д. № 7038/2008г. са проведени 5 съдебни 
заседания и е било насрочено 6-то за 11.04.2011г. Съдът в съответствие с 
разпоредбата на чл.131 от ГПК, приложима субсидиарно, изпраща препис 
от исковата молба и от доказателствата на ответника за отговор в 
едномесечен срок. Определенията, с които съдът се произнася съдържат 
указание за разпределение на доказателствената тежест, но отново са 
бланкетни, което обяснява и множеството съдебни заседания. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че решенията по 5 дела са изготвени извън едномесечния срок, 
като решенията по тях са просрочени с повече от месец, но са обявени в 
рамките на разумния срок, което показва желание на съдия Павлова за 
своевременно приключване на делата. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., II състав на АССГ е разгледал 49 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок за разкриване на данъчната информация и начален момент на този 
срок. След изтичане на срока, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Павлова е първи член на IX касационен състав. През 2010г. тя 
е била докладчик по 58 касационни дела. Съдия Весела Павлова 
разпорежда насрочване на делата в открито съдебно заседание и 
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призоваване на страните, в рамките на 2 – 3 дни след разпределянето им. 
Делата се разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни 
заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 6728/2010г., 1669/2010г., 2392/2010г. и др., 
по които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор 
през 6 месеца. По данни от изготвените за целта на проверката справки, 
съставът ръководен от съдия Павлова няма неприключени дела образувани 
през 2007г. и има само 5 неприключили административни дела, образувани 
през 2008г. /адм.д. №№ 5001/2008г., 5052/2008г., 5191/2008г., 5192/2008г. и 
5199/2008г./. Всички дела са с предмет на спора ДОПК и са спрени на 
основание чл. 229, ал.1 т.4 от ГПК. Същите се администрират редовно. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от IV състав на АССГ се 
администрират от съдия Павлова до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, незабавно, след който съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, IV съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Павлова прилага нормативно определените разпоредби 
касаещи императивните срокове в административния процес. Това 
позволява приключването на делата в сравнително кратък период 
след образуването им. Но въпреки това, може да бъде постигнато 
ускоряване на движението на делата чрез по доброто проучване на 
книжата при постъпването им в съда, както и непосредствено преди 
съдебно заседание. Прилагайки в пълнота засиленото служебно начало 
по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът следва да указва на страните, всички 
обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от доказване. 
Преодоляването на практиката на бланкетни указания в тази насока, 
ще доведе до намаляване на броя на съдебните заседания и съответно 
ще повлияе върху скоростта на движение на делата, както и върху 
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необходимостта от постановяване на определения за отмяна хода по 
същество по делата обявени за решаване. 

Съдия Попова следва да продължи с усилията си да постановява 
съдебните решения в законоустановения едномесечен срок. 

 

СЕДМИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ МАРУСЯ ЙОРДАНОВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, VІІ съдебен състав на АССГ е 

съдия Маруся Йорданова. Съдия Йорданова е с 13 години юридически 
стаж, от които, 5 годишен съдийски стаж и с ранг „съдия в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. Редовното акуратно 
водене на книгата е проверено от Административния секретар на съда. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са насрочвани дела. 
През 2010г. съдия Йорданова  е насрочила в открито заседание 332 дела. 
Проведени са 32 заседания. Средно в заседание са разглеждани  по 10 дела, 
което показва уплътненост на съдебните заседания. Месечната 
натовареност на състава за 2010г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Йорданова е 35 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Отложено е едно съдебно заседание 
от 22.02.2010г. за 01.03.2010г. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 
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В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 74 първоинстанционни административни  дела. В края на годината 
несвършените дела са 101бр. Данните показват, че висящността на състава 
в края на периода е увеличена с 27 дела, което не оказва особено влияние 
върху бързината на администриране на делата, но е добре да бъде 
преодоляна пред настоящата година. 

През 2010г. съдия Йорданова е насрочила в открито съдебно 
заседание 332 първоинстанционни административни дела. Приключени с 
решение от тях, са 112 дела и с определение 20 дела, или общо 132 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 40 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 
Йорданова бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Йорданова извършва проверка по редовността и 
допустимостта на жалбите в рамките на два до три дни след образуването 
им в административни дела. Нередовните жалби се оставят без движение, 
като съобщения се изпращат на страните до третия ден от произнасянето 
на съда. При установена недопустимост на жалбите, съдът действа при 
стриктно спазване разпоредбата на чл.159 от АПК. Поправените жалби се 
разглеждат от съдебния състав незабавно. Както по редовните и допустими 
жалби, така и по поправените оспорвания, съдът незабавно след 
констатирането им, се произнася с определение за насрочване на делото, 
конституиране на страните и указване на доказателствената тежест. Но има 
и дела, като адм.д. № 5392/2009г., по което молбата за отстраняване на 
нередовността на жалбата е постъпила на 14.08.2009г., а съдът се е 
произнесъл с определение за насрочване на делото 17 дни по-късно, на 
31.08.2009г. Така е и по адм.д. № 1233/2009г., където уточняваща молба е 
постъпила на 29.04.2009г., а съдът се е произнесъл с разпореждане за 
насрочване на 29.05.2009г. Забавянето при произнасянето на съдия 
Йорданова по посочените дела може да се прецени като случайно, предвид 
незабавните и действия по другите проверени дела.  

Определенията за насрочване на делата, конституиране на страните и 
указване на доказателствената тежест, както и при работата на други 
състави не са детайлизирани и не указват в пълнота доказателствената 
тежест на страните. Те съдържат бланкетното указание, че страните носят 
доказателствена тежест за установяването на твърдените от тях факти и 
обстоятелства. Това действие на съда е в противоречие с разпоредбата на 
чл.171, ал.4 от АПК. Така по адм.д. № 3555/2010г. и адм. д. № 
8738/2009г., и двете с предмет ЗДСл, съдът ръкописно е разпоредил 
насрочване на делото, без да укаже доказателствената тежест или 
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конституира страните; така е и по адм.д. № 498/2010г. с предмет жалба по 
ЗМВР. По същият начин съдът е процедирал и по адм.д. № 2904/2010г. с 
предмет жалба по ДОПК. И трите посочени дела следва да бъдат 
разгледани по реда на АПК, поради което са приложими разпоредбите на 
чл.154, 157 и 171 от същия нормативен акт. Пренебрегването на 
посочените законови разпоредби не води до изясняване на позициите на 
спорещите страни и е възможно да забави производството 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Такова дело е, 
адм.д. №1233/2009г., първото заседание, по което е насрочено за дата 6 
месеца след произнасянето на съда с разпореждане за насрочване. Делата 
се насрочват на интервали през месец, което показва, че съдът се стреми 
към бързото им приключване. Делата се разглеждат в две до три съдебни 
заседания. 

През 2010г., съдия Йорданова е постановила определение за отменен 
ход по същество по 20 дела. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение е 15 на сто от всички приключени през 
2010г. дела. Прави впечатление, че голяма част от делата са прекратени 
след постановяване на определение за отменен ход по същество. 
Определенията за прекратяване са потвърдени от ВАС, което показва 
високата квалификация на съдия Йорданова. Именно, предвид това 
обстоятелство е било във възможностите на съда да прецени наличието на 
прекратителните основания на по ранен етап в процеса, което от своя 
страна да ускори бързината му и спести ресурси на съда. 

Разгледаните от VІІ състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец. Не по всички дела се прилагат в пълнота 
субсидиарно приложимите разпоредби по чл.131 и 140 от ГПК. Така по 
адм.д. № 3096/2010г. съдът е разпоредил ръкописно връчване на препис от 
исковата молба на ответника, без да му укаже правото на отговор в 
едномесечен срок и последиците от неподаване на отговор. Но по адм.д. № 
7444/2010г., съдът е изготвил подробно разпореждане по чл.131 от ГПК и 
определение по чл.140 от ГПК, с което е назначена и поисканата в 
исковата молба експертиза, което показва, че съдът сам е коригирал 
практиката си. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че решенията по 16 дела са изготвени извън едномесечния 
срок, но просрочието по 14 от тях е незначително и в рамките на няколко 
дни. Решенията само по 2 дела са просрочени с повече от месец, но са 
обявени в разумния срок, което показва стремеж на съдия Йорданова за 
своевременно приключване на делата. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 
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През 2010г., VІІ състав на АССГ е разгледал 56 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок за разкриване на данъчната информация и неговия начален момент, 
след изтичането на който, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Йорданова е член на ІV касационен състав. През 2010г. тя е 
била докладчик по 71 касационни дела. Съдия Йорданова разпорежда 
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 
страните, в рамките на 3 до 4 дни след разпределянето им. Делата се 
разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 1005/2010г., 535/2010г., 1422/2010г.и др., по 
които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор.Но 
справки са правени само в началото на 2011г., вероятно по време на 
годишната инвентаризация на съда. Необходимо е проверката да бъде 
извършвана през 6 месеца, с цел по бързото приключване на спрените дела 
По данни от изготвените за целта на проверката справки, съставът 
ръководен от съдия Йорданова има само едно неприключено 
административно дела, образувано през 2008г. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от VІІ състав на АССГ се 
администрират от съдия Йорданова до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, веднага, след който, съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, VІІ съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  
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Съдия Йорданова прилага нормативно определените 
разпоредби, досежно императивните срокове в административния 
процес. Това позволява приключването на делата в сравнително 
кратък период след образуването им. Но въпреки това, може да бъде 
постигнато ускоряване на движението на делата чрез по доброто 
проучване на книжата при постъпването им в съда, както и 
непосредствено преди съдебно заседание. Преодоляването на 
практиката на бланкетни указания относно доказателствената тежест 
ще доведе до намаляване постановените определения за отменен ход 
по същество, и съответно ще повлияе върху скоростта на движение на 
делата. 

 

ДЕСЕТИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, Х съдебен състав на АССГ е 

съдия Камелия Стоянова. Съдия Стоянова  е с 16 години юридически стаж, 
от които 5 годишен съдийски стаж и е с ранг „съдия в АС” 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. Редовното акуратно 
водене на книгата е проверено от Административния секретар на съда. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са насрочвани дела. 
През 2010г. съдия Стоянова е насрочила в открито заседание 356 дела. 
Проведени са 22 заседания. Средно в заседание са разглеждани  по 16 дела, 
което показва уплътненост на съдебните заседания. Месечната 
натовареност на състава за 2010г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Стоянова е 35 дела  

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 
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1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 88 първоинстанционни административни дела. В края на годината 
несвършените дела са 107. Данните показват, че висящността на състава в 
края на периода е увеличена с 19 дела, което не оказва особено влияние 
върху бързината на администриране на делата. 

През 2010г. съдия Стоянова е насрочила в открито съдебно заседание 
356 първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от 
тях, са 130 дела и с определение 10 дела, или общо 140 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 37 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 
Стоянова бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Стоянова извършва проверка по редовността и допустимостта 
на жалбите в деня на образуването им в дела, или най късно на следващия 
ден. Нередовните жалби се оставят без движение, като съобщения се 
изпращат на страните до третия ден от произнасянето на съда. При 
установена недопустимост на жалбите, съдът действа при стриктно 
спазване разпоредбата на чл.159 от АПК. Поправените оспорвания по 
жалбите се разглеждат от съдебния състав незабавно. Както по редовните и 
допустими жалби, така и по поправените оспорвания, съдът незабавно след 
констатирането им, се произнася с определение за насрочване на делото, 
конституиране на страните и указване на доказателствената тежест. Така е 
процедирал състава по адм.д. №№ 2455/2009г., 5238/2009г., 
2761/2010г.,4/2010г., 34/2010г., 458/2010г., 4/2010г. и др. Но прави 
впечатление, че въпросните определения не указват в пълнота 
доказателствената тежест на страните. Те съдържат бланкетното указание, 
че страните носят доказателствена тежест за установяването на твърдените 
от тях факти и обстоятелства. Това действие на съда е в противоречие с 
разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК. Процедирането на съда по този начин 
не води до изясняване на позициите на спорещите страни и съответно 
бързото приключване на спора 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Делата се насрочват 
на интервали през месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им 
приключване. Но бе установено, че се провеждат многобройни съдебни 
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заседания, преди постановяване на акта по същество. Така по адм.д. № 
2455/2009г. са проведени 5 съдебни заседания; по адм.д. № 5238/2009г. са 
проведени 4 съдебни заседания; по адм.д. № 4/2010г. са проведени 4 
съдебни заседания; По адм.д.№ 458/2010г. са проведени 3 съдебни 
заседания. Делата са отлагани не само поради нередовно призоваване на 
страна в процеса, но и поради произволно направени във времето на 
процеса доказателствени искания, което се дължи и на бланкетното 
указване на доказателствената тежест. По адм.д. № 2455/2009г.с предмет 
по ДОПК, във  второто редовно съдебно заседание съдът е дал указания на 
жалбоподателя да представи „по делото като доказателства заверени копия 
от липсващите договори и длъжностните характеристики”. В третото 
съдебно заседание, проведено на 11.11.2009г., процесуалният представител 
на жалбоподателя е представил само договорите без длъжностните 
характеристики. Поискал е възможност да представи тези характеристики, 
както и да бъде назначена нова съдебно-счетоводна експертиза. Това е 
наложило ново отлагане на делото. По адм.д. № 4/2010г. с предмет жалба 
по ЗМВР са проведени 4 съдебни заседания. Освен това съдът е 
постановил на два пъти определение за отменен ход по същество, като 
причината е неизяснена по делото фактическа обстановка. Пропускът е 
следствие  отново на неточното изпълнение на задълженията на съда по 
указване на доказателствената тежест.  

През 2010г., съдия Стоянова е постановила определение за отменен 
ход по същество по 33 дела. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение е 24 на сто, от всички приключени през 
2010г. дела. Причината за постановяването на този немалък брой 
определения за отменен ход е, както слабото проучване на книжата преди 
съдебно заседание, така и на непълните, бланкетни указания за 
разпределение на доказателствената тежест. Последните, в противоречие с 
разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, не посочват обстоятелствата от 
значение за делото, които се нуждаят от доказване. Неприлагайки в 
пълнота засиленото служебно начало по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът 
създава предпоставки за забавеното движение и решаване на делата. 

Разгледаните от Х състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец, но се разглеждат също в множество 
съдебни заседания. По адм.д. № 807/2009г. са проведени 6 съдебни 
заседания. Въпреки това, делото е приключено в рамките на една година 
след образуването му. Съдът в съответствие с разпоредбата на чл.131 от 
ГПК, приложима субсидиарно, изпраща препис от исковата молба и от 
доказателствата на ответника за отговор в едномесечен срок. 
Определенията, с които съдът се произнася съдържат указание за 
разпределение на доказателствената тежест, но отново са бланкетни, което 
обяснява и множеството съдебни заседания.  
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По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че решенията по 25 дела са изготвени извън едномесечния 
срок, но отклонението по 19 от тях е незначително и в рамките на няколко 
дни. Решенията по 6 дела са просрочени с повече от месец, но са обявени в 
разумния срок, което показва желание на съдия Стоянова за своевременно 
приключване на делата. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., Х състав на АССГ е разгледал 41 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок  за разкриване на данъчната информация и неговия начален момент, 
след изтичането  на който, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Стоянова е Председател на V касационен състав. През 2010г. 
тя е била докладчик по 76 касационни дела.Съдия Стоянова разпорежда 
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 
страните, в рамките на 3 до 4 дни след разпределянето им. Делата се 
разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 3928/2010г., 4963/2010г., 1330/2010г., 
3356/2010г. и др., по които съдът е изисквал справки за състоянието на 
преюдициалния спор през 6 месеца. По данни от изготвените за целта на 
проверката справки, съставът ръководен от съдия Стоянова няма 
неприключили административни дела, образувани през 2007г. и 2008г. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от Х състав на АССГ се 
администрират от съдия Стоянова до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, веднага, след който, съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
 
ИЗВОДИ: 
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Работата на деловодството на І отделение, Х съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Стоянова прилага нормативно определените разпоредби, 
досежно императивните срокове в административния процес. Това 
позволява приключването на делата в сравнително кратък период 
след образуването им. Но въпреки това, може да бъде постигнато 
ускоряване на движението на делата чрез по доброто проучване на 
книжата при постъпването им в съда, както и непосредствено преди 
съдебно заседание. Прилагайки в пълнота засиленото служебно начало 
по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът следва да указва на страните, 
конкретните обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят 
от доказване. Преодоляването на практиката на бланкетни указания в 
тази насока, ще доведе до намаляване на броя на съдебните заседания 
и на постановените определения за отменен ход по същество, и 
съответно ще повлияе върху скоростта на движение на делата. 

 

ЕДИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ МАДЛЕН ПЕТРОВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, ХI съдебен състав на АССГ е 

съдия Мадлен Петрова. Съдия Петрова е с 15 години юридически стаж, от 
които 5 годишен съдийски стаж На основание чл. 233, ал.2 от ЗСВ има 
ранг „съдия в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. Тук след да се 
отбележи, че за 2009г. книгата е проверена от административния секретар 
на АССГ, но за 2010г. такава проверка липсва. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са били насрочвани 
открити съдебни заседания. През 2010г. съдия Петрова е насрочила в 
открито заседание 350 дела. Проведени са 32 заседания. Средно в 
заседание са разглеждани по 10 дела, което показва уплътненост на 
съдебните заседания и сравнително висока натовареност. Месечната 
натовареност на състава през 2010г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
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първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Петрова е 36 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 107 първоинстанционни административни  дела. В края на 
годината несвършените дела са 114. Данните показват, че висящността на 
състава в края на периода е увеличена със 7 дела. 

През 2010г. съдия Петрова е насрочила в открито съдебно заседание 
350 първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от 
тях са 124 дела и с определение 10 дела, или общо 134 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 38 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 
Петрова бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Петрова извършва проверка по редовността и допустимостта 
на жалбите в рамките на около 10-ина дни след образуването им в дела. 
Нередовните жалби се оставят без движение, като съобщения се изпращат 
на страните до четвъртия ден от произнасянето на съда. При установена 
недопустимост на жалбите, съдът действа при стриктно спазване 
разпоредбите на чл.159 от АПК, като оставя жалбата без разглеждане и 
прекратява производството. Поправените оспорвания по жалбите се 
разглеждат от съдебния състав в рамките на до една седмица от постъпване 
на молбата за поправена жалба. Както по редовните и допустими жалби, 
така и по поправените оспорвания, съдът в рамките на до 10-ина дни след 
констатирането им, се произнася с определение за насрочване на делото, 
конституиране на страните и указване на доказателствената тежест. Така е 
процедирал състава по адм.д. №№ 6365/2010г., 1853/2010г., 6582/2010г., 
8191/2009г., 3696/2009г., 8560/2009г. и др. Но прави впечатление, че 
въпросните определения не указват в пълнота доказателствената тежест на 
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страните. Те съдържат бланкетното указание, че страните носят 
доказателствена тежест за установяването на твърдените от тях факти и 
обстоятелства. Това действие на съда е в противоречие с разпоредбата на 
чл.171, ал.4 от АПК. Процедирането на съда по този начин не води до 
изясняване на позициите на спорещите страни и съответно бързото 
приключване на спора. 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Делата се насрочват 
на интервали през месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им 
приключване. По време на проверката се констатира, че се провеждат 
повече от 2 съдебни заседания, преди постановяване на акта по същество. 
Така по адм.д. № 6582/2009г. са проведени 3 съдебни заседания; по адм.д. 
№ 3696/2009г. са проведени 7 съдебни заседания; по адм.д. № 1192/2010г. 
са проведени 5 съдебни заседания; по адм.д.№ 1853/2010г. са проведени 3 
съдебни заседания. Делата са отлагани не само поради нередовно 
призоваване на страна в процеса, но и поради произволно направени във 
времето на процеса доказателствени искания, което може да се дължи и на 
бланкетното указване на доказателствената тежест. По адм.д. № 
3696/2009г. с предмет по ДОПК, във второто редовно съдебно заседание 
съдът е дал указания на ответника да допълни представената по делото 
административна преписка. В същото съдебно заседание, съдът е допуснал 
и съдебно счетоводна експертиза. За изготвянето на заключение от вещото 
лице съдът е отлагал 4 поредни заседания. В откритото съдебно заседание 
на 06.12.2010г. съдът е заличил назначената експертиза, приел е 
представените по делото таблици и след като е дал ход по същество е 
обявил делото за решаване. Решението е обявено на 06.01.2011г. По адм.д. 
№ 1192/2010г. с предмет жалба по ЗДСл са проведени 5 открити заседания 
и делото е отложено за 6 съдебно заседание. Освен това съдът е 
постановил определение за отменен ход по същество, като причината е 
неизяснена по делото фактическа обстановка. Пропускът, отново е 
следствие на неизчерпателните указания на съда относно разпределението 
на доказателствената тежест.  

През 2010г., съдия Петрова е постановила определение за отменен 
ход по същество по 8 дела. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение е 6 на сто, от всички приключени през 
2010г. дела. Причината за постановяването на този брой определения за 
отменен ход се дължи, както не достатъчното проучване на книжата преди 
съдебно заседание, така и на непълните, бланкетни указания за 
разпределение  на доказателствената тежест. Последните, в противоречие с 
разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, не посочват обстоятелствата от 
значение за делото, които се нуждаят от доказване. Неприлагайки в 
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пълнота засиленото служебно начало по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът 
създава предпоставки за забавеното движение и решаване на делата. 

Разгледаните от II състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец. Съдът в съответствие с разпоредбата на 
чл.131 от ГПК, приложима субсидиарно, изпраща препис от исковата 
молба и от доказателствата на ответника за отговор в едномесечен срок. 
Определенията, с които съдът се произнася съдържат указание за 
разпределение на доказателствената тежест, но отново са бланкетни, което 
е предпоставка за провеждането на множество съдебни заседания. /Пример 
адм.д. №№ 2840/2010г., 2680/2010г., 7795/2010г. и др./ 

За проверявания период съдия Петрова е следвало да постанови 
решения по 124 дела. По 41 дела съдебните актове са изготвени извън 
едномесечния срок, като решенията 35 от тях са просрочени с месец или 
повече от месец, но в рамките на тримесечния срок. Решенията по 6 дела са 
постановени с просрочие повече от три месеца от датата на обявяване на 
делото за решаване, но следва да се има предвид фактическата и правна 
сложност на тези дела. Данните показват желание на съдия Петрова за 
своевременно приключване на делата, но тя следва да положи още усилия 
за да се произнася по всички дела в рамките н законоустановения срок 
срок. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., ХI състав на АССГ е разгледал 46 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок  за разкриване на данъчната информация и начален момент на този 
срок. След изтичане на срока, делата се прекратява. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Петрова е Председател на VIII касационен състав. През 2010г. 
тя е била докладчик по 65 касационни дела. Съдия Петрова разпорежда 
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 
страните, в рамките на 10-ина дни след разпределянето им. Делата се 
разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 76/2010г., 845/2010г., 1617/2010г. и др., по 
които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор 
през 6 месеца. По данни от изготвените за целта на проверката справки, 
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съставът ръководен от съдия Петрова няма неприключили 
административни дела, образувани през 2007г. и 2008г. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от ХI състав на АССГ се 
администрират от съдия Петрова около 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, незабавно, след който съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, ХI съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Петрова прилага нормативно определените разпоредби 
касаещи императивните срокове в административния процес. Това 
позволява приключването на делата в сравнително кратък период 
след образуването им. Но въпреки това, може да бъде постигнато 
ускоряване на движението на делата чрез по доброто проучване на 
книжата при постъпването им в съда, както и непосредствено преди 
съдебно заседание. Прилагайки в пълнота засиленото служебно начало 
по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът следва да указва на страните, всички 
обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от доказване. 
Преодоляването на практиката на бланкетни указания в тази насока, 
ще доведе до намаляване на броя на съдебните заседания и съответно 
ще повлияе върху скоростта на движение на делата.  

На последно място следва да се посочи, че съдия Петрова следва 
да положи усилия за спазване на законоустановените срокове за 
постановяване на съдебните актове. Предвид натовареността на 
състава и постигнатите до сега резултати, това обективно е в нейните 
възможности. 
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ДВАНАДЕСЕТИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, ХII съдебен състав на АССГ е 

съдия Наталия Ангелова. Съдия Ангелова е с 12 години юридически стаж, 
от които 4 годишен съдийски стаж. На основание чл. 233, ал.2 от ЗСВ има 
ранг „съдия в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са били насрочвани 
открити съдебни заседания. През 2010г. съдия Ангелова е насрочила в 
открито заседание 330 дела. Проведени са 31 заседания. Средно в 
заседание са разглеждани по около 10 дела, което показва уплътненост на 
съдебните заседания и средна към висока натовареност.  

Месечната натовареност на състава през 2010г., изчислена на база 
висящи първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., 
постъпили първоинстанционни административни дела през 2010г. и 
постъпили касационни дела с докладчик съдия Ангелова е 39 дела. 

 
Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 

отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 
Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 

цели съдебни заседания. 
Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 138 първоинстанционни административни дела. В края на годината 
несвършените дела са 211. Данните показват, че висящността на състава в 
края на периода е увеличена със 73 дела. 

През 2010г. съдия Ангелова е насрочила в открито съдебно заседание 
330 първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от 
тях са 71 дела и с определение 4 дела, или общо 75 дела. Съотношението 
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приключени и насрочени дела показва коефициент за ефективност в 
размер на 23 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия 
Ангелова бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Ангелова извършва проверка по редовността и допустимостта 
на жалбите в деня на образуването им в дела, или най-късно до 7 дни след 
образуването им. Нередовните жалби се оставят без движение, като 
съобщения се изпращат на страните до третия ден от произнасянето на 
съда. При установена недопустимост на жалбите, съдът действа при 
стриктно спазване разпоредбите на чл.159 от АПК, като оставя жалбата без 
разглеждане и прекратява производството. Поправените оспорвания по 
жалбите се разглеждат от съдебния състав най-късно на следващия ден 
след подаването им в деловодството на съда. Както по редовните и 
допустими жалби, така и по тези с отстранени нередовности, съдът до 7 
дни се произнася с определение за насрочване на делото, конституиране на 
страните и указване на доказателствената тежест. Така е процедирал 
състава по адм.д. №№ 8263/2009г., 1566/2010г., 389/2010г., 4325/2010г., 
5001/2010г., 6130/2009г. и др. Но определенията не указват в пълнота 
доказателствената тежест на страните. Те съдържат бланкетното указание, 
че страните носят доказателствена тежест за установяването на твърдените 
от тях факти и обстоятелства (като основание се посочва чл. 163 и чл. 170 
от АПК). Това действие на съда е в противоречие с разпоредбата на чл.171, 
ал.4 от АПК. Процедирането на съда по този начин не води до изясняване 
на позициите на спорещите страни и съответно бързото приключване на 
спора. 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на 
жалбата,отклоненията са незначителни отклонения, които вероятно се 
дължат на натовареността на съдебния състав и са съобразени с графика на 
състава. Делата се насрочват на интервали през месец, което показва, че 
съдът се стреми към бързото им приключване. По време на проверката се 
констатира, че се провеждат повече от 2 съдебни заседания, преди 
постановяване на акта по същество. Така по адм.д. № 6768/2009г. са 
проведени 6 съдебни заседания и делото е насрочено за седмо; по адм.д. № 
6130/2009г. са проведени 10 съдебни заседания; по адм.д. № 1566/2010г. 
са проведени 3 съдебни заседания; по адм.д.№ 8263/2010г. са проведени 3 
съдебни заседания. Делата са отлагани не само поради нередовно 
призоваване на страна в процеса, но и поради произволно направени във 
времето на процеса доказателствени искания, което, до известна степен, се 
дължи и на бланкетното указване на доказателствената тежест. Освен това 
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бе констатирано и многократно отлагане поради непредоставяне от 
страните по делото на допуснати доказателства По адм.д. № 6130/2009г.с 
предмет по жалба по Закона за митниците /ЗМ/, делото е отлагано 
многократно поради непредоставяне от страна на ответника на допуснати 
доказателства (документи). Въпреки това, съдът не се е възползвал от 
разпоредбата на чл. 91, т.2 от ГПК (приложим субсидиарно на основание 
чл. 144 от АПК). По адм.д. № 6768/2009г. с предмет жалба по ЗМ са 
проведени 6 съдебни заседания и делото е насрочено за седмо на 
18.04.2011г.. Делото е отлагано многократно поради допускане от страна 
на съдебния състав на поискани от страните доказателства и допускане на 
съдебно счетоводна експертиза чак в петото съдебно заседание. Пропускът 
е следствие отново на неточното изпълнение на задълженията на съда по 
указване на доказателствената тежест.  

През 2010г., съдия Ангелова е постановила определение за отменен 
ход по същество по 4 дела. Съотношението на делата, по които е 
постановено такова определение е 0.05 на сто, от всички приключени през 
2010г. дела. Причината за постановяването на този определения за отменен 
ход се дължи, както не достатъчното проучване на книжата преди съдебно 
заседание, така и на непълните, бланкетни указания за разпределение на 
доказателствената тежест. Последните, в противоречие с разпоредбата на 
чл.171, ал.4 от АПК, не посочват обстоятелствата от значение за делото, 
които се нуждаят от доказване. Неприлагайки в пълнота засиленото 
служебно начало по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът създава предпоставки за 
забавеното движение и решаване на делата. 

Разгледаните от ХII състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец, но се разглеждат също в повече от 2 
съдебни заседания. По адм.д. № 3478/2010г. са проведени 2 съдебни 
заседания и делото е отложено за 18.04.2011г. Съдът в съответствие с 
разпоредбата на чл.131 от ГПК, приложима субсидиарно, изпраща препис 
от исковата молба и от доказателствата на ответника за отговор в 
едномесечен срок. Определенията, с които съдът се произнася съдържат 
указание за разпределение на доказателствената тежест. Трето заседание е 
отложено поради непредоставяне от ответника и от трето, не участващо в 
процеса лице, на всички доказателствата поискани от ищеца. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че по данни от изготвената за целта на проверката справка, 
решенията по 56 дела са изготвени извън едномесечния срок, а решенията 
по 38 дела, обявени за решаване през 2010г., не са били въобще изготвени 
към датата на започване на проверката на ИВСС в АССГ (07.03.2011г.). 
Извън срока по чл. 172, ал.1 от АПК, но в рамките на тримесечния срок са 
постановени актове по 9 дела, с просрочие от 3 месеца – по 2 дела; с 
просрочие от 5 месеца – по 4 дела; с просрочие от 6 месеца – по 5 дела; с 
просрочие от 7 месеца – по 8 дела; с просрочие от 8 месеца – по 21 дела; и 
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с просрочие от 9 месеца – по 7 дела. Съдия Ангелова е следвало да 
постанови акт по същество по 71 дела за календарната 2010 г., по 47 от тях 
акта е забавен с повече от три месеца, което представлява 66 %. 
Определено, посочените данни са неприемливи за съдия с такава 
професионална подготовка и съдийски стаж. 

 
2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

 
През 2010г. II състав на АССГ е разгледал 56 дела, подлежащи на 

разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок за разкриване на данъчната информация и начален момент на този 
срок. След изтичане на срока, делата се прекратяваt. 

 
3. Касационни административни дела 

 
Съдия Ангелова е Председател на IХ касационен състав. През 2010г. 

тя е била докладчик по 57 касационни дела. Съдия Ангелова разпорежда 
насрочване на делата в открито съдебно заседание и призоваване на 
страните, в рамките на няколко дни след разпределянето им. Делата се 
разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни заседания.   

 
4.Спрени административни дела и дела образувани преди 01.01.2008г. 

 
Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 

административни дела №№ 7255/2010г., 2987/2008г., 5670/2008г. и др., 
по които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор 
през 6 месеца. По данни от изготвените за целта на проверката справки, 
съставът ръководен от съдия Ангелова има 6 неприключили 
административни дела, образувани през 2008г. Пет от дела са спрени на 
основание чл. 229, ал.1 т.4 от ГПК и се администрират редовно, а шестото 
(адм.д.№ 2987/2008г.) е спряно поради отправено преюдициално запитване 
до съда на ЕО. 

 
5. Администриране на касационните жалби 
 
Касационните жалби по делата, решени от ХII състав на АССГ се 

администрират от съдия Ангелова до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, незабавно, след който съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 
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6. Преюдициални запитвания 
 
От извършената проверка се установи, че съдия Наталия Ангелова е 

единствения съдия в АССГ, който е отправял преюдициални запитвания до Съда 
на Европейския съюз /СЕС/. От представените, за целта на проверката справки, 
се констатира, че през 2010г. съдия Ангелова е постановила шест преюдициални 
запитвания до Съда на ЕС. Изготвяне на преюдициалните запитвания е нова по 
естеството си дейност за българските съдии и изисква много добро познаване на 
общностното право, задълбочено проучване на практиката на СЕС, на 
материалите по конкретните дела, за да се констатира евентуално противоречие 
между нормата от българското законодателство и нормите на законодателството 
на ЕС. Този сложен процес отнема време и рефлектира при изпълнение на 
задълженията от съдия Наталия Ангелова по разглеждането и приключване на 
делата. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, ХII съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Ангелова има ниска ефективност на правораздаване - 23 
%. Насрочила е 330 дела в открито заседание, но с решение е 
приключила само 71 дела. Това неминуемо води до увеличаване броя 
на висящите дела – с 73 дела, което от своя страна затруднява 
администрирането на делата от председателя на състава. Затруднява и 
деловодителя и секретаря на състава при изпълнение на 
разпорежданията му. Ускоряване на движението на делата следва да 
бъде постигнато чрез по-добро проучване на книжата при 
постъпването им в съда, както и непосредствено преди съдебно 
заседание. Прилагането в пълнота на засиленото служебно начало по 
чл.9 и чл.171 от АПК, изисква съдът да указва на страните всички 
обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от доказване. 
Преодоляването на практиката на бланкетни указания в тази насока, 
ще доведе до намаляване на броя на съдебните заседания и съответно 
ще повлияе върху скоростта на движение на делата.  

Съгласно Договора от Лисабон националните съдилища във 
всяка държава от ЕС имат задължение да следят за правилното 
прилагане на законодателството на ЕС в своята държава. Предвид 
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риска съдилищата в различните държави да тълкуват законите на ЕС 
по различен начин, е създаден правния институт на „преюдициалното 
производство“. Изготвянето и отправяне на преюдициални 
запитвания до Съда на ЕС от съдия Ангелова следва да се отчете като 
положителна практика изискваща познания, време и опит.  

По отношение на изготвянето на съдебните решения съдия 
Ангелова следва да обърне особено внимание за постановяването им в 
рамките на едномесечния срок, а по делата с фактическа и правна 
сложност в рамките на разумния срок. Забавянето постановяване на 
съдебния акт по 56 дела, донякъде може да бъде оправдано с 
проучването и подготовката на „преюдициалните запитвания” до съда 
на ЕС. Въпреки това, следва да се има предвид, че общественото 
мнение по отношение на работата на съда, се гради не само върху 
прилагането на правото на ЕС, но и върху постановените крайни 
актове на съда по конкретните дела и очакванията са за бързо и 
справедливо правосъдие. 

Проверяващият екип отчита, че изнесените резултати не се 
дължат на бездействия от страна на съдия Ангелова, а на 
ангажираността й с изготвените преюдициални запитвания. Явно, не е 
намерен точния баланс за изпълнение и на двете дейности. По тази 
причина бе проведена беседа на екипа с председателя на съда и съдия 
Ангелова, на която проблема бе обсъден и набелязани конкретни 
мерки за подобряване работата на съдия Ангелова по разглеждане и 
приключване на делата разпределени й на доклад. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТИСЪСТАВ 
СЪДИЯ ЮЛИЯ РАЕВА 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, ХVІІ съдебен състав на АССГ е 

съдия Юлия Раева. Съдия Раева е с 10 години юридически стаж, от които 4 
годишен съдийски стаж и е с ранг „съдия в АС”. В състава е встъпила от 
02.11.2009г., когато е командирована от Административен съд- Бургас. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. Редовното акуратно 
водене на книгата е проверено от Административния секретар на съда. 
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По време на съдебната ваканция през 2010 г. са насрочени дела на 
27.07.2010г. – 1 дело и на 30.07.2010г. – 1 дело. 

През 2010г. съдия Раева е насрочила в открито заседание 415 дела. 
Проведени са 38 заседания. Средно в заседание са разглеждани  по 11 дела, 
което показва уплътненост на съдебните заседания. Месечната 
натовареност на състава за 2010 г., изчислена на база висящи 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г., постъпили 
първоинстанционни административни дела през 2010г. и постъпили 
касационни дела с докладчик съдия Раева е 35 дела 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не са отсрочвани цели съдебни 
заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010г. в състава са останали несвършени от минал 
период 100 първоинстанционни административни дела. В края на годината 
несвършените дела са 123 бр. Данните показват, че висящността на състава 
в края на периода е увеличена с 23 дела, което не оказва особено  влияние 
върху бързината на администриране на делата, но е добре да бъде 
преодоляна пред настоящата година. 

През 2010г. съдия Раева е насрочила в открито съдебно заседание 
415 първоинстанционни административни дела. Приключени с решение от 
тях, са 124 дела и с определение 5 дела, или общо 129 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 31 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия Раева, 
бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 

Съдия Раева извършва проверка по редовността и допустимостта на 
жалбите в рамките на три до пет дни след образуването им в 
административни дела. Нередовните жалби се оставят без движение, като 
съобщения се изпращат на страните до третия ден от произнасянето на 
съда. При установена недопустимост на жалбите, съдът действа при 
стриктно спазване разпоредбата на чл.159 от АПК. Поправените жалби се 
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разглеждат от съдебния състав незабавно. Както по редовните и допустими 
жалби, така и по поправените оспорвания, съдът незабавно след 
констатирането им, се произнася с определение за насрочване на делото, 
конституиране на страните и указване на доказателствената тежест. Но има 
и дела, като адм.д. № 3492/2010г., по което молбата за отстраняване на 
нередовността на жалбата е постъпила на 18.06.2010г., а съдът се е 
произнесъл с определение за насрочване на делото 18 дни по-късно, на 
06.07.2010г. Забавянето по посоченото дело, вероятно е случайно, предвид 
незабавните действия по другите проверени дела.  

Определенията за насрочване на делата, конституиране на страните и 
указване на доказателствената тежест, както и при работата на други 
състави не са детайлизирани и не указват в пълнота доказателствената 
тежест на страните. Те съдържат бланкетното указание, че страните носят 
доказателствена тежест за установяването на твърдените от тях факти и 
обстоятелства. Това действие на съда е в противоречие с разпоредбата на 
чл.171, ал.4 от АПК. Така е по адм. д. №4335/2010г., по адм.д. № 
3492/2010г., адм.д. № 8222/2010г. и др. Пренебрегването на посочената 
законова разпоредба не води до изясняване на позициите на спорещите 
страни и е възможно да забави производството. 

Съдът спазва разпоредбата на чл.157, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Така адм.д. № 
3492/2010г., е насрочено на 06.07.2010г., за 12.10.2010г. или около 3 
месеца след срока; адм.д. № 4335/2010г. е насрочено на 08.07.2010г., за 
02.11.2010г. или близо 2 месеца след срока. Делата се насрочват на 
интервали през месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им 
приключване. Част от делата се разглеждат в многобройни съдебни 
заседания, но вероятната причина за това е, че разглеждането им е било 
започнато от други съдии.  

През 2010г., съдия Раева е постановила определение за отменен ход 
по същество по 17 дела. Десет определения за отменен ход по същество са 
постановени по дела, образувани преди датата на встъпване на съдия Раева 
в състава и разглеждането им е започнато от друг съдия. Съотношението 
на всички дела, по които е постановено такова определение е 17 на сто от 
приключените през 2010г. дела. Съотношението на делата образувани през 
2010г. и разгледани само от съдия Раева, по които е постановен отменен 
ход по същество е 5 на сто от приключените през 2010г. дела. Данните 
навеждат на извода, че движението на делата, разглеждани в състава, не се 
забавя поради слабото им проучване преди съдебно заседание. 

Разгледаните от ХVІІ състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват през около 2 месеца. По делата се постановяват разпореждания 
по субсидиарно приложимия  чл.131 от ГПК и съдържащи съответните 
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реквизити, включително и указание до ответника за последиците при 
непредставяне на отговор на исковата молба. Но не по всички дела се 
прилага разпоредбата на чл.140 от ГПК. Пренебрегването на подготовката 
на делата в закрито заседание е предпоставка за забавеното им 
разглеждане и съответно пречка за приключването им, най-много в две 
съдебни заседания. Така е по адм.д. № 8828/2009г., 56/2011г., 1385/2010г. 
и др. 

По отношение срочността на изготвяне на съдебните актове следва 
да посочим, че решенията по 13 дела са изготвени извън едномесечния 
срок, но просрочието е в рамките на разумния срок. Две дела са обявени за 
решаване на 14.12.2010г., но към 21.03.2010г. решенията не са изготвени. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., ХVІІ състав на АССГ е разгледал 50 дела, подлежащи 
на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок за разкриване на данъчната информация, но не съдържа неговия 
начален момент, след изтичането на който, делата се прекратяват. Така е 
по адм.д. № 853/2010г., 851/2010г., 8769/2009г. и др. 

3. Касационни административни дела 

Съдия Раева е член на V касационен състав. През 2010г. тя е била 
докладчик по 64 касационни дела.Съдия Раева разпорежда насрочване на 
делата в открито съдебно заседание и призоваване на страните, в рамките 
на 3 до 4 дни след разпределянето им. Делата се разглеждат бързо, 
обикновено в едно, най много в две съдебни заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава са администрирани веднъж годишно. Така е 
по административни дела №№ 1196/2010г.., 558/2010г., 376/2010г.и др., 
по които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор 
в началото на месец март на 2011г. Необходимо е проверката да бъде 
извършвана през 6 месеца, с цел по бързото приключване на спрените дела 
По данни от изготвените за целта на проверката справки, съставът 
ръководен от съдия Раева има 3 неприключени административни дела, 
образувани през 2008г. Необходимо е да бъдат положени усилия за 
бързото им приключване. 

5. Администриране на касационните жалби 
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Касационните жалби по делата, решени от ХVІІ състав на АССГ се 
администрират от съдия Раева до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, веднага, след който, съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на  І отделение, ХVІІ съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Раева прилага нормативно определените разпоредби, 
досежно императивните срокове в административния процес, но е 
необходимо стриктно да се спазва двумесечния срок по чл. 157, ал.1 от 
АПК. Определенията за насрочване на делото, конституиране на 
страните и доказателствената тежест, следва да бъдат детайлизирани 
и съдържат указание, относно конкретните обстоятелства, по които не 
са посочени доказателства. 

Съдът следва да се произнася с определение по субсидиарно 
приложимия чл.140 от ГПК по исковите производства по ЗОДОВ, 
което да отрази подготовката на делата в закрито заседание. 

В Определенията по чл.75 от ДОПК, съдът следва да определи 
освен срок за разкриване на данъчната информация и неговия 
начален момент, след изтичането на който, делата се прекратяват. 

Необходимо е спрените дела да бъдат администрирани редовно 
през 6 месеца. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ 
СЪДИЯ ДОБРОСЛАВ РУКОВ 

 
І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДСТВОТО. 

 
През 2010г. титуляр на І отделение, ХIХ съдебен състав на АССГ е 

съдия Доброслав Руков. Съдия Руков е с 10 години юридически стаж, от 
които 6 годишен магистратски стаж като младши прокурор и 
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административен съдия. На основание чл. 233, ал.2 от ЗСВ има ранг „съдия 
в АС”. 

Книгата за открити заседания на състава е прономерована и 
прошнурована и се води редовно и акуратно. Всички графи се попълват. 
Книгата отразява вярно и точно съдопроизводствените действия на 
състава. Посочват се причините за отлагане на делата и диспозитиви на 
съдебните актове, както и дати за ново разглеждане. 

По време на съдебната ваканция през 2010г. не са били насрочвани 
открити съдебни заседания. През 2010г. съдия Руков е насрочил в открито 
заседание 322 дела. Проведени са 37 заседания. Средно в заседание са 
разглеждани по 9 дела, което показва уплътненост на съдебните заседания 
и средна към висока натовареност. Месечната натовареност на състава 
през 2010г., изчислена на база висящи първоинстанционни 
административни дела към 01.01.2010г., постъпили първоинстанционни 
административни дела през 2010г. и постъпили касационни дела с 
докладчик съдия Руков е 34 дела. 

Делата, чието разглеждане е свързано със съкратени срокове се 
отбелязват с щемпел „Бързо производство” върху корицата. 

Делата се насрочват през месец. Не беше констатирано отлагане на 
цели съдебни заседания. 

Не бяха установени загубени дела. 
Разпорежданията на Председателя на състава се изпълняват 

своевременно. Призовките и съобщенията се изготвят и изпращат на 
страните до третия ден от произнасянето на съда. 

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО 
ЗАСЕДАНИЕ. 

В началото на 2010 г. в състава са останали несвършени от минал 
период 78 първоинстанционни административни  дела. В края на годината 
несвършените дела са 81. Данните показват, че висящността на състава в 
края на периода е увеличена незначително - с 3 дела. 

През 2010г. съдия Доброслав Руков е насрочил в открито съдебно 
заседание 322 първоинстанционни административни дела. Приключени с 
решение от тях, са 124 дела и с определение 8 дела, или общо 132 дела. 
Съотношението приключени и насрочени дела показва коефициент за 
ефективност в размер на 41 на сто.  

От проверените на случаен принцип дела, разгледани от съдия Руков 
бе установено следното: 

1.1. Действия на съда при разглеждане на делата в открито 
съдебно заседание. 
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Съдия Руков извършва проверка по редовността и допустимостта на 
жалбите в деня на образуването им в дела, или най-късно до 6 дни след 
образуването им. Нередовните жалби се оставят без движение, като 
съобщения се изпращат на страните до третия ден от произнасянето на 
съда. При установена недопустимост на жалбите, съдът действа при 
стриктно спазване разпоредбите на чл.159 от АПК, като оставя жалбата без 
разглеждане и прекратява производството. След отстраняване на 
нередовностите жалбите се разглеждат от съдебния състав незабавно. 
Съдът, в рамките на до 6 дни; се произнася с определение за насрочване на 
делото, конституиране на страните и указване на доказателствената 
тежест. Така е процедирал състава по адм.д. №№ 1222/2010г., 1635/2010г., 
7704/2010г., 3363/2010г., 3509/2010г., 4230/2009г. и др. Но прави 
впечатление, че въпросните определения не винаги указват в пълнота 
доказателствената тежест на страните. Бяха констатирани и такива 
съдържащи бланкетното указание, че страните носят доказателствена 
тежест за установяването на твърдените от тях факти и обстоятелства. Това 
действие на съда е в противоречие с разпоредбата на чл.174, ал.4 от АПК. 
Процедирането на съда по този начин не води до изясняване на позициите 
на спорещите страни и съответно бързото приключване на спора. 

Съдът спазва разпоредбата на чл.154, ал.1 от АПК, относно 
насрочване на делата в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, с 
незначителни отклонения, които вероятно се дължат на натовареността на 
съдебния състав и са съобразени с графика на състава. Делата се насрочват 
на интервали през месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им 
приключване. По време на проверката се констатира, че се провеждат 
повече от 2 съдебни заседания, преди постановяване на акта по същество. 
Така по адм.д. № 3509/2009г. са проведени 3 съдебни заседания; по адм.д. 
№ 4230/2009г. са проведени 8 съдебни заседания; по адм.д. № 8929/2009г. 
са проведени 6 съдебни заседания; по адм.д.№ 6437/2010г. са проведени 3 
съдебни заседания. Делата са отлагани не само поради нередовно 
призоваване на страна в процеса, но и поради произволно направени във 
времето на процеса доказателствени искания, което може да се дължи и на 
бланкетното указване на доказателствената тежест. По адм.д. № 
4230/2009г.с предмет по ДОПК, 4 пъти делото е отлагано или поради 
неизготвяне на заключенията по допуснатата съдебно-счетоводна 
експертиза или поради невъзможност на вещото лице да се яви в 
заседанието и 3 пъти е отлагано за представяне на допълнителни 
доказателства по делото. По адм.д. № 8929/2009г. с предмет жалба по 
ДОПК са проведени 6 съдебни заседания. Делото е отлагано 4 пъти поради 
непредставяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна 
експертиза и поради невъзможност на вещото лице да присъства на 
заседание по делото. По конкретното дело следва да посочим че съдия 
Руков е приложил разпоредбата на чл. 86 от ГПК и въпреки това вещото 
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лице е представило своето заключение 5 месеца след налагането на 
глобата. 

През 2010г., съдия Руков е постановил определение за отменен ход 
по същество по 7 дела. Съотношението на делата, по които е постановено 
такова определение е 5 на сто, от всички приключени през 2010г. дела. 
Причината за постановяването на този брой определения за отменен ход  
се дължи, както не достатъчното проучване на книжата преди съдебно 
заседание, така и на понякога непълните, бланкетни указания за 
разпределение  на доказателствената тежест. Последните, в противоречие с 
разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, не посочват обстоятелствата от 
значение за делото, които се нуждаят от доказване. Неприлагайки в 
пълнота засиленото служебно начало по чл.9 и чл.171 от АПК, съдът 
създава предпоставки за забавеното движение и решаване на делата. 

Разгледаните от ХIХ състав искови производства по ЗОДОВ се 
насрочват ритмично през месец, но се разглеждат също в множество 
съдебни заседания. По адм.д. № 7144/2009г. са проведени 7 съдебни 
заседания. Делото е приключено в рамките на 16 месеца след образуването 
му. Съдът в съответствие с разпоредбата на чл.131 от ГПК, приложима 
субсидиарно, изпраща препис от исковата молба и от доказателствата на 
ответника за отговор в едномесечен срок. Определенията, с които съдът се 
произнася съдържат указание за разпределение на доказателствената 
тежест. Отлаганията на делото се дължат на неизготвяне, от страна на 
вещото лице, на заключението по допуснатата съдебно-техническа 
експертиза и отказ на МВР да предостави достъп до масивите си. В тази 
връзка следва да посочим, че съдия Руков е предприел действия по 
дисциплиниране на страните като в съдебно заседание на 26.05.2010г. е 
предупредил МВР, че при не предоставяне на исканата информация ще 
наложи санкция, а в съдебно заседание на 13.10.2010г. е наложил глоба на 
назначеното вещо лице за неизготвяне на експертизата в срок. 

За проверявания период съдия Доброслав Руков няма решения 
изготвени извън едномесечния срок, което показва стриктно спазване на 
законовите разпоредби и допринася за налагане на позитивно отношение и 
повишаване на доверието на обществото в съда като институция. 

2. Дела, разглеждани по реда на „Бързо производство” 

През 2010г., ХIХ състав на АССГ е разгледал 64 дела, подлежащи на 
разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са образувани в деня на 
постъпване на искането по чл.75 от ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия 
срок по чл.75, ал.2 от ДОПК се е произнесъл с определение, което съдържа 
срок  за разкриване на данъчната информация и начален момент на този 
срок. След изтичане на срока, делата се прекратяват. 

3. Касационни административни дела 
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Съдия Руков е първи член на ХII касационен състав. През 2010г. той 
е бил докладчик по 56 касационни дела. Съдия Доброслав Руков 
разпорежда насрочване на делата в открито съдебно заседание и 
призоваване на страните, в рамките на 3 до 4 дни след разпределянето им. 
Делата се разглеждат бързо, обикновено в едно, най много в две съдебни 
заседания.   

4.Спрени административни дела и дела образувани преди 
01.01.2008г. 

Спрените дела в състава се администрират редовно. Така е по 
административни дела №№ 3145/2010г., 2593/2010г., 4460/2010г. и др., 
по които съдът е изисквал справки за състоянието на преюдициалния спор 
през 6 месеца. По данни от изготвените за целта на проверката справки, 
съставът ръководен от съдия Руков има 4 неприключили административни 
дела, образувани през 2008г. /адм.д. №№ 4994/2008г., 4998/2008г., 
5057/2008г. и 5138/2008г./. Четирите дела са спрени на основание чл. 229, 
ал.1 т.4 от ГПК и се администрират редовно. 

5. Администриране на касационните жалби 

Касационните жалби по делата, решени от ХIХ състав на АССГ се 
администрират от съдия Руков до 3 дни след постъпването им в съда. 
Незабавно съдът се произнася с разпореждане за връчване препис от 
касационната жалба на противната страна. Следи се за изтичане на срока за 
отговор, незабавно, след който съдът разпорежда изпращане на делото по 
компетентност на Върховния административен съд. 

На основание горепосочените констатации се налагат следните 
 
ИЗВОДИ: 

Работата на деловодството на І отделение, ХIХ съдебен състав е 
добре организирана. Указанията на Председателя на състава се 
изпълняват стриктно и срочно, което допринася за бързото движение 
на делата.  

Съдия Руков прилага нормативно определените разпоредби 
касаещи императивните срокове в административния процес. Това 
позволява приключването на делата в сравнително кратък период 
след образуването им. Постигнатата ефективност на правораздаването 
от 40 на сто, е резултат и на действията на съда по отношение на 
дисциплиниране на вещите лица и на трети, не участващи в 
производството лица. Съдия Руков може да постигне ускоряване на 
движението на делата чрез още по доброто проучване на книжата при 
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постъпването им в съда, както и непосредствено преди съдебно 
заседание. Прилагайки в пълнота засиленото служебно начало по чл.9 
и чл.171 от АПК, съдът винаги следва да указва на страните, всички 
обстоятелствата от значение за делото, които се нуждаят от доказване. 
Преодоляването на практиката на бланкетни указания, ще доведе до 
намаляване на броя на съдебните заседания и съответно ще повлияе 
върху движението на делата.  

Обявяването на всички съдебните актова в срока по чл. 172, ал.1 
от АПК е изключително положителен атестат за съдия Руков и налага 
извод за високоорганизиран личен работен процес. 
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След проведен жребий от инспектор Незабравка Иванова Стоева и 
експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев бяха 
проверени следните състави от първо отделение на АССГ: 

 
Проверени състави:  
 
І -5 състав - Владимир Николов 
І -6 състав – Боряна Бороджиева 
І -8 състав – Деница Митрова 
І -9 състав – Камелия Серафимова 
І -13 състав – Петя Стоилова – съдия-докладчикът се сменя за всяко 
заседание 
І -14 състав – Пламен Горелски 
І -15 състав – Полина Якимова 
І -16 състав – Ралица Романова 
І -18 състав – Росица Драганова 
 
 

І-5 състав – съдия Владимир Николов 
 
Висящи дела, насрочени 

  
- адм.д. №8653/2010г. – Делото е образувано на 23.11.10г. по жалба, 

постъпила на същата дата. Приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.11.2010г. производството 
по жалбата е оставено без движение, с оглед внасяне на държавна такса и 
представяне на УАС. За дадените указания жалбоподателят е уведомен на 
07.12.10г. със съобщение от 24.11.10г. В изпълнение на дадените указания 
е постъпила молба от 07.12.10г. С разпореждане от 08.12.2010г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание, конституирани са страни, на 
страните е указана необходимостта от събиране на определени 
доказателства.  Съобщения до страните са изпратени на 09.12.10г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 10.02.11г., в което на делото е 
даден ход, назначено е вещо лице и за събиране на доказателства делото е 
отложено за 14.04.11г.  
 

- адм.д. №7728/2010г. – Делото е образувано на 20.10.10г. по жалба, 
постъпила на 19.10.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик 
20.10.10г. С разпореждане от 21.10.2010г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание, конституирани са страни, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства. Съобщения до 
страните са изпратени на 22.10.10г. Проведено е открито съдебно 
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заседание на 02.12.10г., в което на делото е даден ход и за събиране на 
доказателства делото е отложено за 10.02.11г. С определение от 07.12.10г. 
е допусната ССЕ. При проведено на 10.02.11г. открито съдебно заседание е 
изслушано заключението на вещото лице и на делото е даден ход по 
същество. С определение №600/11.02.11г. е отменено определението за 
даване на делото на ход по същество, с оглед на постъпила на 10.02.11г. 
молба от процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на 
допълнителна задача на допуснатата ССЕ, делото е насрочено за 14.04.11г. 
и е допусната допълнителна задача на приетата по делото ССЕ. 
 

- адм.д. №8740/2010г. – Делото е образувано на 26.11.10г. по жалба, 
постъпила на 25.11.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик 
от 26.11.10г.. С разпореждане от 26.11.2010г. производството по жалбата е 
оставено без движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените 
указания жалбоподателят е уведомен на 01.12.10г. със съобщение от 
29.11.10г. В изпълнение на дадените указания е постъпила молба от 
02.12.10г. С определение от 03.12.2010г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание, конституирани са страни, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства.  Съобщения до 
страните са изпратени на 03.12.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 10.02.11г., в което на делото е даден ход и за събиране на 
доказателства делото е отложено за 14.04.11г. С определение от 15.02.11г. 
е допусната ССЕ. На 25.02.11г. е депозирана молба от вещото лице, с 
изложени мотиви за освобождаване от възложената задача. С определение 
от 07.03.11г. е заличено вещото лице и е назначено друго вещо лице.  
 

Искови производства  
 
 - адм. д. № 9780/2010 г. е образувано на 30.12.2010 г. по искова 

молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, депозирана на 29.12.2010 г. По делото е 
приложен протокол от случайното разпределение на делата. С 
разпореждане от 03.01.2010 г. съдът е оставил исковата молба без 
движение, за отстраняване на констатирани нередовности в същата, като е 
дал конкретни указания на ищеца. Съобщение е изготвено и изпратено на 
03.01.2011 г., връчено на лице от служебния адрес. Съдът е разпоредил на 
24.01.2011 г. да се изпрати ново съобщение на домашния адрес, получено 
на 27.01.2011 г. от пълнолетна дъщеря, съгласно отбелязването. С 
определение от 16.02.2011 г. съдът е върнал исковата молба и прекратил 
производството по делото, след като е констатирал, че в указания срок не е 
постъпило становище от ищеца. Съобщения за страните са изпратени на 
17.02.2011 г. По делото е отбелязано, че определението е влязло в сила на 
02.03.2011 г. 
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  - адм. д. № 3307/2010 г. е образувано на 30.04.2010 г. по искова 
молба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, депозирана на 30.04.2010 г. С 
разпореждане от 03.05.2010 г. съдът е оставил исковата молба без 
движение и дал подробни указания за отстраняване на констатирани в 
същата нередовности. Съобщение от 04.05.2010 г. е върнато в цялост с 
направено отбелязване от 14.05.2010 г., че по сведение на лице от адреса, 
отказало да се представи, търсеното лице е непознато на адреса. Резолюция 
на съда от 19.05.2010 г. да се изиска справка за постоянен и настоящ адрес 
от СДВР-БДС. Справка е получена на 03.09.2010 г. Ново съобщение за 
страната е изпратено на 13.09.2010 г. В изпълнение на дадените указания, 
на 12.11.2010 г. по делото е депозирана молба от ищеца. С определение от 
15.11.2010 г., постановено на основание чл. 154, ал. 1 и чл. 157, ал. 1 от 
АПК, съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 20.01.2011 
г.; конституирал страните и дала указания на ответника за подаване на 
писмен отговор и последиците от неподаването на такъв. Съобщения са 
изготвени и изпратени на 16.11.2010 г. Писмен отговор е депозиран на 
16.12.2010 г. В първото открито съдебно заседание е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 
28.01.2011 г. и същото е в срока за обжалване. 

 - адм. д. № 9392/2010 г. е образувано на 16.02.2010 г. по искова 
молба по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗОДОВ, депозирана на 15.02.2010 г. С 
определение от 21.02.2010 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 17.02.2011 г.; конституира страни, указва възможността за 
подаване на писмен отговор, съответно последиците от неподаването на 
такъв. Съобщения са изготвени и изпратени на 21.12.2010 г. Отговор на 
исковата молба е депозиран на 07.02.2011 г. В първото открито съдебно 
заседание, проведено на 17.02.2011 г., делото е обявено за решаване. 
Решение, съгласно отбелязването в самия акт, е постановено на 08.03.2011 
г. Съобщения за страните са изпратени на 09.03.2011 г. 

 
Спрени дела 
 

  - адм. д. № 5650/2010 г. е образувано на 27.07.2010 г. след като с 
определение от 14.07.2010 г. по адм. д. № 4641/2010 г. на АССГ, І-9 състав 
е отделен предявен иск. С определение, постановено в закрито съдебно 
заседание на 29.07.2010 г., съдът е спрял производството по настоящото 
дело, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 и чл. 206, ал. 
2 от АПК, до влизане в сила на решението по адм. д. № 4641/2010 г. 
Съобщения са изпратени на 29.07.2010 г. и получени на 03 и 04.08.2010 г. 
Липсват справки за хода на делото, послужило като основание за спиране 
на настоящото производство. 

 - адм. д. № 4952/2010 г. е образувано на 02.07.2010 г. след като с 
определение от 29.06.2010 г. по адм. д. № 4813/2010 г. на АССГ, І-19 
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състав е разделено производството. С определение от 06.07.2010 г.  
производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4, във вр. 
с чл. 144 и чл. 206, ал. 2 от АПК, до приключване на разделеното. 
Съобщения за страните са изпратени на 07.07.2010 г., последното от които 
е получено на 01.09.2010 г. Липсват справки за хода на производството, 
послужило като основание за спиране. 

 - адм. д. № 1013/2010 г. е образувано 03.02.2010 г. след като с 
определение от 01.02.2010 г. е разделено адм. д. № 9105/2009 г. на същия 
съдия-докладчик. Настоящото е разпределено „ръчно”. С определение от 
05.02.2010 г. производството по делото е спряно до приключване на 
първото с влязло в сила решение. Страните са уведомени със съобщения, 
изпратени на 05.02.2010 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
 - адм. д. № 245/2010 г. е образувано на 12.01.2010 г. по жалба срещу 

РА на НАП, постъпила на 11.01.2010 г. С разпореждане от 14.01.2010 г. 
производството по делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
18.03.2010 г. На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 
решаване. Решение по делото, съгласно отбелязването в акта, е 
постановено на 09.04.2010 г. Съобщения за страните са изпратени на 
12.04.2010 г. Касационна жалба е депозирана на 30.04.2010 г. С ръкописна 
резолюция без дата, положена върху жалбата, е разпоредено да се изпрати 
препис от същата за ответника. Съобщение за последното е изготвено и 
изпратено на 04.05.2010 г., от което може да се заключи, че касационната 
жалба е администрирана в рамките на няколко дни от постъпването й. С 
резолюция върху съобщението, отново без дата, е указано делото да се 
изпрати във ВАС. Делото е изпратено във ВАС със съобщение от 
02.06.2010 г. Администрирането на касационната жалба е осъществено от 
състава в рамките на 1 месец, но съответните процесуалните действия на 
съда в този смисъл не сочат дати на извършването им. 

 - адм. д. № 154/2010 г. е образувано на 08.01.2010 г. по жалба срещу 
заповед на директора на ГДГП-МВР, постъпила на 07.01.2010 г. С 
разпореждане от 12.01.2010 г. производството по делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 11.03.2010 г. Призовки са изпратени на 
13.01.2010 г. В съдебно заседание от тази дата делото е обявено за 
решаване. Решение, съгласно отразената дата в същото, е постановено на 
22.03.2010 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени на 22.03.2010 г. 
Касационна жалба е депозирана на 08.04.2010 г. С разпореждане от 
08.04.2010 г. съдът е указал изпращане на препис от същата. Съобщения са 
изготвени и изпратени на тази дата. Делото е изпратено на ВАС с писмо от 
28.04.2010 г. Касационната жалба е администрирана в рамките на 20 дни. 
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  адм. д. № 314/2010 г. е образувано на 14.01.2010 г. по жалба срещу 
заповед на изпълнителния директор на ИА „А. А”, постъпила на 12.01.2010 
г. С определение от 15.01.2010 г. производството по делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 18.03.2010 г. Призовки са изпратени на 
15.01.2010 г. Делото е разгледано в две съдебни заседания – 18.03.2010 г. и 
22.04.2010 г., на последното от които е даден ход по същество. Решение, 
съгласно посочената в същото дата, е постановено на 12.05.2010 г. 
Съобщения за акта на съда са изпратени на 13.05.2010 г. Касационна жалба 
е депозирана по делото на 28.05.2010 г. С разпореждане от 31.05.2010 г. 
съдът е разпоредил да се изпрати препис от жалбата за ответника. 
Съобщения в този смисъл са изготвени и изпратени на 31.05.2010 г. Делото 
е изпратено на ВАС с писмо от 16.06.2010 г. 

Съдебният състав своевременно е администрирал постъпилите 
касационни жалби. 
 

Дела с отменен ход по същество 
 

  - адм. д. № 4333/2010 г. – насрочен в първо открито съдебно 
заседание за 07.10.2010 г., на която дата съдът е дал ход по същество и 
обявил делото за решаване. С определение от 19.10.2010 г., съгласно 
датата, отбелязана в съдебния акт, съдът е отменил определението си за 
даване ход по същество след като е констатирал, че преписката не е 
комплектована в цялост; оставил е производството без движение и дал 
указания в този смисъл. Съобщения са изпратен на 19.10.2010 г. Молба, в 
изпълнение на дадените от съда указания, е постъпила на 29.10.2010 г. С 
определение от 02.11.2010 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и 
прекратил производството по делото. Съобщения са изпратени на 
02.11.2010 г. Определението е влязло в сила на 27.11.2010 г. 

 - адм. д. № 5372/2009 г. По делото, образувано по жалба срещу РА 
на НАП, са проведени 5 открити съдебни заседания. В 4-тото открито 
съдебно заседание, проведено на 15.04.2010 г., е даден ход по същество. С 
определение от 10.05.2010 г. е отменено определението за даване ход по 
същество, след като съдът е съобразил, че ответникът не е комплектовал 
административната преписка; дал указания на страната в този смисъл и 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 10.06.2010 г. Съобщения 
са изпратени на 11.05.2010 г. Н тази дата делото е обявено за решаване. 
Решение е постановено на 06.07.2010 г., влязло в сила на 28.07.2010 г. 

 - адм. д. № 459/2010 г. е образувано по жалба срещу РА на НАП. По 
делото са проведени 4-ри открити съдебни заседания. В първото открито 
съдебно заседание, проведено на 18.03.2010 г., съдът е дал ход по 
същество. С определение от 06.04.2010 г. съдът е отменил протоколното 
определение за даване ход по същество, като е насрочил производството в 
открито съдебно заседание с указания до жалбоподателя за представяне на 
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доказателства. В съдебно заседание от 30.09.2010 г. делото е обявено за 
решаване. Решение е постановено на 12.10.2010 г., влязло в сила на 
03.11.2010 г. 

 - адм. д. № 9074/2009 г. е образувано по жалба срещу РА на НАП. 
По делото са проведени 5 открити съдебни заседания. Във второто открито 
съдебно заседание, проведено на 13.05.2010 г., делото е обявено за 
решаване. С определение от 03.06.2010 г. е отменено определението за 
даване ход по същество, дадени указания на жалбоподателя за представяне 
на доказателства относно обстоятелствата, които твърди, и насрочено ново 
открито съдебно заседание за 23.09.2010 г. На 20.01.2011 г. е даден отново 
ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е 
постановено на 28.01.2011 г. Съобщения за страните са изпратени на 
31.01.2011 г. 

 
Бързи производства 
 
 - ч. адм. д. № 8427/2010 г. е образувано на 15.11.2010 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК от ОСлО на ОП-Пазарджик, 
постъпило на 15.11..2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е 
постановено на 15.11.2010 г., съдът е оставил без уважение искането. 
Съобщение е изпратено на 15.11.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 3181/2010 г. е образувано на 26.04.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от 04 РПУ-СДВР, постъпило на 
26.04.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
26.04.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от 26.04.2010 г. 
Съобщение е изпратено на 26.04.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 2984/2010 г. е образувано на 20.04.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от 05 РПУ-СДВР, постъпило на 
20.04.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
20.04.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от 26.04.2010 г., и 
оставил без уважение искането за предоставяне на достъп до оригиналите. 
Съобщение е изпратено на 20.04.2010 г. 

 
Касационни дела 
 
 - к. адм. д. № 818/2010 г. /съдии: М. Славейкова, Владимир 

Николов-докладчик, и Деница Митрова/ е образувано на 01.02.2011 г. по 
касационна жалба, получена на 31.01.2011 г. Протокол от разпределение от 
01.02.2011 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
25.03.2011 г. Призовки и съобщения са изготвени и изпратени на 
04.02.2011 г. 
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 - к. адм. д. № 817/2010 г. е образувано на 01.02.2011 г. по 
касационна жалба, получена на 31.01.2011 г. Приложен протокол за 
разпределение от 01.02.2011 г. Производството по делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 25.03.2011 г. Разпоредено да се изпрати 
служебен препис от касационната жалба. Призовки са изготвени и 
изпратени на 21.02.2011 г. 

 
За 2009г. и 2010г. няма нито едно съдебно решение, постановено в срок 
по-дълъг от 1 месец.  
 
Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 765/2010г. 08.04.10г. 19.04.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 20.05.10г. 

Владимир 
Николов 

2. 9074/2009г. 13.05.10г. 04.06.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 23.05.10г. 

Владимир 
Николов 

3. 4333/2010г. 07.10.10г. 19.10.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

оставя жалбата без 
движение.  

Владимир 
Николов 

4. 4643/2010г. 07.10.10г. 22.10.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 02.12.10г. 

Владимир 
Николов 

5. 7126/2010г. 11.11.10г. 29.11.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 27.01.11г. 

Владимир 
Николов 

6. 459/2010г. 18.03.10г. 06.04.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 13.05.10г. 

Владимир 
Николов 

7. 5372/2009г. 15.04.10г. 11.05.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 10.06.10г. 

Владимир 
Николов 

8. 6026/2010г. 02.12.10г. 14.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 17.02.11г. 

Владимир 
Николов 

 
 
Констатации и изводи за дейността на І-5 състав 
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● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 
съставът се е произнасял много бързо – между 1 и 2 дни от  образуването 
на делата; 

● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби от страните същите са администрирани най-късно на следващия 
ден; 

● 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, в които съдът е оставял 
жалбата без движение, за отстраняване на констатирани нередовности;  

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

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

● по исковите производства съставът е постановявал определения по 
чл. 157, ал. 1 от АПК, с които е насрочвал производствата в първо открито 
съдебно заседание, като едновременно с това е указвал възможността за 
подаване на писмен отговор, респективно последиците от неподаването на 
такъв; 

● 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; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани бързо-между 20 дни и 
1 месец от депозирането им; 

●   Броят на делата с отменен ход по същество през 2010 г. не е голям 
/ конкретизирани в таблица, изготвена за състава/.Основания за отменения 
ход  по същество са некомплектовани административни преписки и за 
събиране на доказателства; 

● по бързите производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК, 
съдът е постановявал актовете си при спазване на срока, предвиден в чл. 
75, ал. 2 от ДОПК; 

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

● съставът няма постановени съдебни актове извън срока, 
предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК, като по много от делата е налице 
произнасяне в значително по-кратки срокове; 

● съобщения за съответните процесуални действия на съда са 
изготвяни още същия ден или до 3 дни след тяхното постановяване; 
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 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 10 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 
отмяна на хода по същество е 6 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 36 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение / за 2010 г. е 51 %.  

 
 
І-6 състав – съдия Боряна Бороджиева 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм. д. № 7746/2010 г. е образувано на 20.10.2010 г. по жалба с вх. 

№ 19520/20.10.2010 г. срещу Заповед № ЗДС-4119/13.09.2010 г. с искане за 
отмяна на Заповед № 3-4467/28.03.2008 г. на директора на СДВР, 
депозирана чрез СДВР Сектор „Български документи за самоличност” 
/СБДС/. Приложен протокол за избор на докладчик на случаен принцип. 
Разпореждане за оставяне без движение на жалбата е постановено на 
05.11.2010 г., съгласно отбелязването в съдебния акт; указан 7-дневен срок 
за отстраняване на нередовности. Съобщение с указанията е изпратено на 
08.11.2010 г. и е получено на 15.11.2010 г. Нередовностите са отстранени с 
молба, депозирана на 25.11.2010 г. Ново разпореждане от 29.11.2010 г. е 
постановено за внасяне на държавна такса. Съобщение е изпратено на тази 
дата и е получено на 02.12.2010 г. Указанията изпълнени с молба от 
03.12.2010 г. С определение от 08.12.2010 г. съдът е насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 07.02.2011 г. /2 м./; указва на ответника, че в 
14-дневен срок от получаване на настоящия акт, може да представи писмен 
отговор и посочи доказателства. Съобщения изпратени на 09.12.2010 г. На 
07.02.2011 г. е даден ход на делото; разпоредено е да се изиска справка от 
АССГ, относно приключването на друго дело от значение за настоящото 
производство. Делото е насрочено за 28.03.2011 г. 

 - адм. д. № 8402/2010 г. е образувано на 15.11.2010 г. по жалба, 
депозирана на 12.11.2010 г., срещу РА на НАП, потвърден с Решение № 
1422/27.09.2010 г. на директора на Дирекция ОУИ-София. По делото е 
приложен протокол от случайното разпределение. С определение от 
29.11.2010 г., съгласно отбелязването в съдебния акт, съдът е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 31.01.2011 г. /2м./; конституирал 
страните; дал указания относно доказателствената тежест. Съобщения за 
страните са изпратени на 29.11.2010 г. В първото открито съдебно 
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заседание е даден ход на делото, отложено за нова дата – 28.03.2011 г., за 
събиране на доказателства. 

 - адм. д. № 7631/2010 г. е образувано на 18.10.2010 г. по жалба, 
депозирана на 15.10.2010 г. срещу РА на НАП, потвърден с Решение № 
1168/06.08.2010 г. С разпореждане от 27.10.2010 г. жалбата е оставена без 
движение, за което съобщение е изпратено в деня на постановяване на 
акта. Нередовностите отстранени с молба от 23.11.2010 г. С определение 
от 29.11.2010 г. производството е насрочено в открито съдебно заседание 
за 31.01.2011 г. Съобщения за определението са изпратени незабавно. Ново 
открито съдебно заседание, за събиране на доказателства /допусната 
експертиза/, е насрочено 18.04.2011 г. 

 
Искови производства 
 
 - адм. д. № 4499/2010 г. е образувано на 17.06.2010 г. по искова 

молба, депозирана на 17.06.2010 г. Нова молба от ищеца е депозирана на 
23.07.2010 г., върху която е поставена писмена резолюция от 24.07.2010 г. 
„к. д.”. С разпореждане от 17.08.2010 г., съгласно отбелязаната в акта дата, 
съдът е оставил исковата молба без движение и дал указания за страните. 
Съобщения са изпратени на 18.08.2010 г. Молби от ищеца са депозирани 
на 01.09.2010 г. и 01.10.2010 г. Ново разпореждане за без движение е 
постановено на 26.10.2010 г. и изпратено съобщение за същото на тази 
дата. Молба от ищеца е депозирана на 05.11.2010 г. на 18.11.2010 г. съдът е 
постановил определение по чл. 131 от ГПК. На 21.12.2010 г. е депозирана 
молба от ищеца, с която оттегля исковата си молба. Върху същата е 
положена резолюция от 28.12.2010 г. „к. д.”. Отговор на исковата молба е 
депозирана на 23.12.2010 г. С определение от 07.03.2011 г. съдът, на 
основание чл. 232 от ГПК, във вр. с чл. 144 от ГПК, е прекратил 
производството по делото, за което са изпратени съобщения на 07.03.2010 
г. Констатира се известно забавяне при администриране на производството 
от страна на съда. 

 - адм. д. № 4074/2010 г. е образувано на 03.06.2010 г. по искова 
молба, депозирана на 02.06.2010 г. С разпореждане от 25.06.2010 г. съдът е 
оставил исковата молба без движение и дал указания за отстраняване на 
констатирани нередовности. Съобщение е изпратено на 29.06.2010 г. на 
процесуалния представител на ищеца и върнато в цялост с отбелязване от 
23.07.2010 г., че е напуснал адреса. С резолюция от 23.07.2010 г. съдът е 
разпоредил съобщението да се връчи на адреса на ищеца. Ново съобщение 
е изпратено на 23.07.2010 г. и получено на 20.08.2010 г. С определение от 
01.10.2010 г. съдът е върнал исковата молба и прекратил производството 
по делото, поради неотстраняване на нередовностите.  Съобщения са 
изпратени на 04.10.2010 г. Определението е влязло в сила на 23.10.2010 г. 
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 - адм. д. № 8776/2009 г. е образувано на 16.12.2009 г. след като с 
определение от 14.10.2009 г. СГС е разделил производството по гр. д. № 
5248/2008 г. на СГС. С разпореждане от 15.01.2010 г. съдът е оставил 
исковата молба без движение. Съобщение за страната е изпратено на 
15.01.2010 г. и е получено на 23.02.2010 г. В изпълнение на указанията, на 
26.02.2010 г., ищецът е депозирал молба по делото. На 01.03.2010 г. е 
депозирана молба от ищеца за назначаване на адвокат и други процесуални 
искания. Резолюция от 19.03.2010 г. „към дело”. Молба с нови 
процесуални искания е депозирана на 09.03.2010 г., администрирана с 
резолюция също от 19.03.2010 г., като предходната. С молба от 10.03.2010 
г. ищецът е представил доказателство за внесена държавна такса. Молби от 
ищеца са депозирани на 11 и 16.03.2010 г., всички администрирани на 
19.03.2010 г. С определение от 19.03.2010 г. съдът е дал указания на 
ответника по делото-СДВР, за което е изпратено съобщение на 22.03.2010 
г. Ново съобщение до СДВР е изпратено на 19.05.2010 г. Указанията са 
изпълнени с молба от 28.05.2010 г. Ново определение на съда с указания от 
18.06.2010 г. С разпореждане от 12.11.2010 г. са дадени указания на ищеца 
за конкретизиране на обстоятелствата по исковата му молба. Съобщение е 
изпратено на 23.11.2010 г. и получено на 17.11.2010 г. С молба от 
17.12.2010 г. ищецът е заявил, че оттегля исковата си молба. С 
определение от 07.02.2011 г. съдът е прекратил производството по делото, 
влязло в сила на 01.03.2011 г. Съобщения за акта на съда са изпратени на 
08.02.2011 г. 

 
Без движение /само 1 дело от тази категория/ 
 
 - адм. д. № 9611/2010 г. е образувано на 23.12.2010 г. по жалба, 

изпратена по компетентност и постъпила на 21.12.2010 г. от НОИ СУ”СО”, 
тъй като с жалбата се обжалвала Заповед № 777/20.10.2010 г. на директора 
на Дирекция „Социално подпомагане” – Красно село. С разпореждане от 
10.01.2011 г. съдът е изискал от директора на Дирекция „Социално 
подпомагане” – Красно село да представи заверено копие от 
административната преписка по обжалваната заповед; информация дали 
същата е обжалвана пред него и има ли произнасяне. Съобщения са 
изготвени и изпратени на 10.01.2011 г. и получени на 13, 17 и 26.01.2011 г. 
На 17.01.2011 г. е депозирана комплектованата преписка, а на 26.01.2011 г. 
е постъпила информацията за обжалването на заповедта. С разпореждане 
от 01.03.2011 г. съдът е оставил жалбата без движение и указал на 
жалбоподателя да конкретизира кой точно акт се обжалва, тъй като е 
констатирал след комплектоването на административната преписка, че 
същата съдържа три заповеди с номера, посочен в жалбата, но от различни 
дати и с различни последици. По делото е направено отбелязване, че 
съобщение е изпратено на 02.03.2011 г., но към момента на извършване на 
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проверката /10.03.2011 г./ няма върнато известие, от което да е видно, че 
указанията на съда са доведени до знанието на жалбоподателя. 

 
Спрени дела 
 
- адм.д. №1378/2010г. – Делото е образувано на 17.02.10г. след като 

с  определение от 10.02.2010г. от производството по адм.д.№610/2010г. е 
отделен предявения иск с правно основание чл.203 и 204 АПК за 
обезщетение за настъпилите от административния акт вреди. Приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик, в който е посочено че е 
извършено ръчно разпределение на делото по причина на връзката 
между делата за прекратяване на служебното правоотношение и иска 
по чл.104, ал.1 ЗДС. С определение от 18.02.10г. производството по 
делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и 
чл.206, ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения от 19.02.10г. 
Извършени са отбелязвания за извършени на 29.06.10г. и 11.01.11г. 
служебни справки за движението на преюдициалното производство. 
 

- адм.д. №6934/2010г. – Делото е образувано на 23.09.10г. след 
отделянето на предявения с жалба от 20.08.10г. иск за присъждане на 
обезщетение. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик, от 
който е видно извършването на автоматично разпределение на делото. 
По жалбата постъпила на 20.08.10г. е образувано адм.д.№6240/2010г. по 
описа на АССГ – І-3 състав. С определение от 05.10.2010г. производството 
по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и 
чл.206, ал.2 АПК до влизане в сила на решение по адм.д.№6240/2010г. по 
описа на АССГ. Страните са уведомени със съобщения от 05.10.10г. 
Частна жалба срещу постановеното на 05.10.2010г. определение е 
постъпила на 08.10.10г. С разпореждане от 12.10.10г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на другата страна за възражения. Делото е 
изпратено във ВАС с писмо от 04.11.10г., където е образувано 
адм.д.№14341/2010г. по описа на ВАС. С определение от 29.12.10г. ВАС е 
оставил в сила постановеното от АССГ определение. Делото е върнато в 
АССГ на 04.01.11г. Извършено е отбелязване за извършена на 11.01.11г. 
служебна справка за движението на преюдициалното производство.  
 

- адм.д. №3299/2010г. – Делото е образувано на 30.04.10г. след като 
с  определение от 23.04.2010г. от производството по адм.д.№2598/2010г. е 
отделен предявения иск за присъждане на обезщетение за настъпилите от 
административния акт вреди. По делото не е приложен протокол за 
избор на съдия докладчик. С определение от 11.05.10г. производството 
по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и 
чл.206, ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения от 11.05.10г. 
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Извършени са отбелязвания за извършени на 30.06.10г. и 11.01.11г. 
служебни справки за движението на преюдициалното производство. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
- адм.д. №7502/2009г. – Делото е образувано на 02.11.09г. по жалба, 

постъпила на 30.11.09г. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 11.12.2009г. производството по жалбата е 
оставено без движение, с дадени указания за уточняване на определени 
обстоятелства. За дадените указания жалбоподателят е уведомен на 
04.01.10г. със съобщение от 14.12.09г. В изпълнение на дадените указания 
е постъпила молба от 04.01.10г. Проведени са открити съдебни заседания 
на 25.01.10г. и 15.02.10г., в което на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №1085/23.04.10г. Касационна жалба срещу 
постановеното решение е постъпила на 11.05.10г. С разпореждане от 
12.05.10г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната 
страна за отговор в 14-дневен срок, след което делото да се изпрати на 
ВАС. Съобщение до насрещната страна е изпратено на 12.05.10г. 
Възражение срещу подадената касационна жалба е постъпило на 18.05.10г. 
Делото е изпратено на ВАС с писмо от 19.05.10г., където е образувано 
адм.д.№6735/2010г. по описа на ВАС. С решение от 18.01.11г. е отменено 
решението на АССГ, като постановено в противоречие с материалния 
закон и е отхвърлена подадената жалба.  
 

- адм.д. №4444/2009г. – Делото е образувано на 26.06.09г. по жалба, 
постъпила на 26.06.09г. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 29.06.2009г. /съдия докладчик Добринка 
Андреева/ делото е насрочено в открито съдебно заседание, на страните е 
указана необходимостта от събиране на определени доказателства. 
Проведени са открити съдебни заседания на 20.07.09г. /съдия докладчик 
Добринка Андреева/  и 12.10.09г. /съдия докладчик Боряна Бороджиева/, в 
което на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№69/18.11.09г. Касационна жалба срещу постановеното решение е 
постъпила на 30.11.09г. С разпореждане от 02.12.09г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна за отговор в 14-
дневен срок, след което делото да се изпрати на ВАС. Съобщение до 
насрещната страна е изпратено на 02.12.09г. Делото е изпратено на ВАС с 
писмо от 28.12.10г., където е образувано адм.д.№16742/2009г. по описа на 
ВАС. С решение от 03.06.10г. е оставено в сила, постановеното от АССГ 
решение. 
 

- адм.д. №5072/2009г. – Делото е образувано на 21.07.09г. по жалба, 
постъпила на 20.07.09г. Не е приложен протокол за избор на съдия 
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докладчик. Проведени са открити съдебни заседания на 19.10.09г. и 
14.12.09г., в което на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение №618/24.03.10г. Съобщения до страните са изпратени на  
24.03.10г. Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
15.04.10г. С разпореждане от 19.04.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на насрещната страна за отговор в 14-дневен срок, след 
което делото да се изпрати на ВАС. Съобщение до насрещната страна е 
изпратено на 19.04.10г. С резолюция от 18.05.10г. е разпоредено 
изпращане на делото на ВАС. Делото е изпратено на ВАС с писмо от 
18.05.10г., където е образувано адм.д.№7499/2010г. по описа на ВАС. С 
решение от 26.01.11г. е оставено в сила, постановеното от АССГ решение. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 
 - адм. д. № 7311/2009 г. е обявено за решаване в първото открито 

съдебно заседание, проведено на 01.02.2010 г. С определение от 05.08.2010 
г. /след 6 м./ съдът е отменил дадения ход по същество, след като е приел, 
че жалбата е просрочена, което обстоятелство не било опровергано в хода 
на производството; оставил е същата без разглеждане и прекратил 
производството по делото. Съобщения за акта на съда са изпратени на 
09.08.2010 г. Определението е влязло в сила на 19.10.2010 г. 

 - адм. д. № 3824/2009 г. – проведени 4-ри открити съдебни 
заседания. Производството по делото първоначално е разпределено на 
съдия Добринка Андреева. Първото открито съдебно заседание е 
проведено от съдия Бороджиева. В съдебно заседание от 08.03.2010 г. 
съдът е обявил делото за решаване. С определение от 16.09.2010 г. е 
отменен хода по същество, след като съдът е констатирал, че исковете, с 
които е сезиран, са недопустими; върнал е исковата молба и е прекратил 
производството по делото. Актът на съда е влязъл в сила на 30.10.2010 г. 

 
Бързи производства 
 
 - ч. адм. д. № 9733/2010 г. е образувано на 29.12.2010 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК от ОД-МВР-Бургас, постъпило на 
29.12.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
29.12.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от 03.01.2011 г. 
Съобщение е изпратено на 03.01.2010 г. От данните по делото не може да 
се направи категоричен извод за точния момент на постановяване на 
съдебния акт. 

 - ч. адм. д. № 537/2010 г. е образувано на 19.01.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от НСлС, постъпило на 19.01.2010 
г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 19.01.2010 г., 
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съдът е постановил разкриване на данъчна информация и определил 1 – 
месечен срок за разкриването й, считано от 20.01.2010 г. Направено 
отбелязване,, че определението е получено лично на 20.01.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 3544/2010 г. е образувано на 13.05.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от ГДБОП, постъпило на 
13.05.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
13.05.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 2 – месечен срок за разкриването й, считано от 14.05.2010 г. 
Съобщение е изпратено на 15.05.2010 г.  

 
Касационни дела 
 
 - к. адм. д. № 7549/2010 г. /съдии: Мадлен Петрова, Боряна 

Бороджиева-докладчик, и Мария Попова/ постъпило в АССГ на 13.10.2010 
г. и е образувано на 15.10.2010 г. По делото е приложен протокол за 
разпределение на делото на случаен принцип. Разпореждане от 05.11.2010 
г., с което жалбата е оставена без движение; указан 7-дневен срок за 
представяне на доказателства кога е подадена касационната жалба. 
Съобщение за разпореждането на съда е изготвено на 24.11.2010 г. 
Нередовностите отстранени на 14.12.2010 г. С разпореждане от 16.12.2010 
г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 14.01.2011 г. В 
съдебно заседание от тази дата е даден ход на делото и отново 
касационната жалба е оставена без движение, поради различие между 
датата на обжалваното решение и датата на съдебното заседание, в което е 
разгледано. Изискано е от СРС да бъде предоставен препис-извлечение от 
регистъра на съдебните решения, от който да е видно на коя дата е обявен 
съдебния акт. Обстоятелства, които са могли да бъдат констатирани и 
изследвани при произнасяне по молбата на жалбоподателя от 14.12.2010 г., 
когато съдът е приел, че са отстранени недостатъците по жалбата. Делото е 
отложено за 25.02.2011 г. В съдебно заседание от тази дата делото отново е 
отложено, поради непостъпил отговор от СРС, и е насрочено за 15.04.2011 
г. На 08.03.2011 г. е получен отговор от СРС: „Регистър за обявени 
решения няма. Срокът за обжалване тече от получаване на съобщението”. 

 - к. адм. д. № 8661/2010 г. /съдии: Мадлен Петрова, Боряна 
Бороджиева-докладчик, и Мария Попова/ е получено в АССГ на 19.11.2010 
г. и е образувано на 24.11.2010 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 25.02.2011 г. На тази дата делото е отложено за 15.04.2011 г., 
поради нередовно призоваване на ответника. 

 
Съдия докладчик Добринка Андреева – няма нито едно съдебно 
решение, постановено в срок по-дълъг от 1 месец. Съдия Добринка 
Андреева е титуляр на І-6 състав до м. септември 2009 г. 
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Срочност на съдебните актове 
 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който 
е постановено 

решението  

1.  4437/2010г. Боряна 
Бороджиева 

08.10.2010г. 17.01.2011г. Над 3 месеца 

2.  319/2010г. Боряна 
Бороджиева 

12.04.2010г. 18.08.2010г. Над 4 месеца 

3.  7617/2008г. Боряна 
Бороджиева 

12.04.2010г. 30.11.2010г. Над 7 месеца 

4.  5081/2008г. Боряна 
Бороджиева 

19.04.2010г. 25.10.2010г. Над 6 месеца 

5.  8150/2009г. Боряна 
Бороджиева 

19.04.2010г. 05.01.2011г. Над 8 месеца 

6.  253/2010г. Боряна 
Бороджиева 

19.04.2010г. 19.10.2010г. 6 месеца 

7.  1467/2010г. Боряна 
Бороджиева 

19.04.2010г. 21.07.2010г. Над 3 месеца 

8.  225/2010г. Боряна 
Бороджиева 

26.04.2010г. 22.12.2010г. Над 7 месеца 

9.  8687/2009г. Боряна 
Бороджиева 

26.04.2010г. 23.09.2010г. Над 4 месеца 

10.  582/2010г. Боряна 
Бороджиева 

26.04.2010г. 06.10.2010г. Над 5 месеца 

11.  607/2010г. Боряна 
Бороджиева 

03.05.2010г. 21.01.2011г. Над 8 месеца 

12.  5242/2009г. Боряна 
Бороджиева 

31.05.2010г. 18.01.2011г. Над 7 месеца 

13.  1830/2010г. Боряна 
Бороджиева 

31.05.2010г. 29.10.2010г. Над 4 месеца 

14.  1282/2010г. Боряна 
Бороджиева 

07.06.2010г. 16.02.2011г. Над 8 месеца 

15.  349/2010г. Боряна 
Бороджиева 

07.06.2010г. 09.03.2011г. Над 9 месеца 

16.  610/2010г. Боряна 
Бороджиева 

14.06.2010г. 21.01.2011г. Над 7 месеца 

17.  1199/2010г. Боряна 
Бороджиева 

14.06.2010г. 11.02.2011г. Над 7 месеца 

18.  719/2010г. Боряна 
Бороджиева 

21.06.2010г. 21.02.2011г. 8 месеца 

19  716/2010г. Боряна 
Бороджиева 

21.06.2010г. 14.02.2011г. Над 7 месеца 

20.  1387/2010г. Боряна 
Бороджиева 

21.06.2010г. 22.02.2011г. Над 8 месеца 

21.  7197/2009г. Боряна 
Бороджиева 

21.06.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

Над 8 месеца 
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14.03.11г.  
22.  2869/2010г. Боряна 

Бороджиева 
12.07.2010г. 10.02.2011г. Над 6 месеца 

23.  409/2010г. Боряна 
Бороджиева 

12.07.2010г. 26.01.2011г. Над 6 месеца 

24.  8810/2009г. Боряна 
Бороджиева 

20.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

25.  1414/2010г. Боряна 
Бороджиева 

20.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

26.  3527/2010г. Боряна 
Бороджиева 

20.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

27.  9068/2009г. Боряна 
Бороджиева 

20.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

28.  6259/2009г. Боряна 
Бороджиева 

27.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

29.  3438/2010г. Боряна 
Бороджиева 

27.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

30.  9062/2009г. Боряна 
Бороджиева 

27.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

31.  1204/2010г. Боряна 
Бороджиева 

27.09.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

32.  1567/2009г. Боряна 
Бороджиева 

27.09.2010г. 22.01.2011г. Над 3 месеца 

33.  3063/2010г. Боряна 
Бороджиева 

27.09.2010г. 20.01.2011г. Над 3 месеца 

34.  3162/2010г. Боряна 
Бороджиева 

04.10.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

35.  2179/2010г. Боряна 
Бороджиева 

04.10.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 5 месеца 

36.  5581/2010г. Боряна 04.10.2010г. Не е Над 5 месеца 
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Бороджиева постановено 
решение към 

14.03.11г.  
37.  4480/2010г. Боряна 

Бороджиева 
25.10.2010г. Не е 

постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

38.  2288/2010г. Боряна 
Бороджиева 

25.10.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

39.  9040/2009г. Боряна 
Бороджиева 

25.10.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

40.  3281/2010г. Боряна 
Бороджиева 

08.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

41.  616/2010г. Боряна 
Бороджиева 

08.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

42.  3941/2010г. Боряна 
Бороджиева 

08.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

43.  2498/2010г. Боряна 
Бороджиева 

08.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 4 месеца 

44.  3977/2009г. Боряна 
Бороджиева 

15.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

4 месеца 

45.  4138/2010г. Боряна 
Бороджиева 

22.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 3 месеца 

46.  2965/2010г. Боряна 
Бороджиева 

22.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 3 месеца 

47.  6668/2010г. Боряна 
Бороджиева 

22.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 3 месеца 

48.  6418/2010г. Боряна 
Бороджиева 

29.11.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

Над 3 месеца 
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14.03.11г.  
49.  5940/2009г. Боряна 

Бороджиева 
29.11.2010г. Не е 

постановено 
решение към 

14.03.11г.  

Над 3 месеца 

 
Касационни производства - отменен ход по същество 
 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 2286/2010г. 25.06.10г. 27.07.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане, 

производството по делото 
е прекратено.  

Боряна 
Бороджиева 

 
Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване на 
определението за отмяна на 

хода по същество 

Съдия-
докладчик 

1. 3824/2009г. 08.03.10г. 21.09.10г. – отменен дадения 
ход по същество, връща 

исковата молба и прекратява 
производството по делото.  

Боряна 
Бороджиева 

2. 2504/2010г. 31.05.10г. 01.11.10г. – отменен дадения 
ход по същество и насрочено 

за 06.12.10г. 

Боряна 
Бороджиева 

3. 1799/2010г. 27.09.10г. 07.12.10г. – отменен дадения 
ход по същество и насрочено 

за 22.12.10г. 

Боряна 
Бороджиева 

 
Констатации и изводи за дейността на І - 6 състав 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съдебният състав се е произнасял след 9, 10, 14 и 17 дни, като в някои 
случаи този период е и по-голям - 22 дни по адм. д. № 4074/2010 г.; 1 
месец по адм. д. № 8776/2009 г.; 2 месеца по адм. д. № 4499/2010 г. и др.; 
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● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби от страните, същите са администрирани най-често между 4-6 дни от 
депозирането им; 

● констатира се, че първо открито съдебно заседание е насрочвано в 
срок до 2-2,5 месеца от постъпване на жалбата, а в случаите, в които 
жалбите са оставяни без движение -  след 3 и над 3 месеца;  

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

● при производствата, образувани по искови молби, се установява 
забавяне при администрирането на делата, например по адм. д. № 
4499/2010 г.  съдът се е произнесъл два месеца след постъпването на молба 
по чл. 232 от ГПК, адм. д. № 8776/2009 г. 

● исковите производства са администрирани при размяна на книжа, 
по реда на чл. 131 от ГПК.  

● проучените 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. Правени са справки за хода на преюдициалните дела; 

● постъпилите касационни жалби са администрирани по редовността 
им между 2-4 дни от постъпването им и своевременно са изпращани на Вас 
– до 1 месец от депозирането им; 

●  Броят на  делата с отменен ход по същество не е голям.  
Основанията за отмяна на хода по същество показват недостатъчно 
проучване на делата, от страна на съдията- докладчик и образуването им и 
преди разглеждането им в съдебно заседание.  По адм. д. № 7311/2009 г. и 
адм. д. № 3824/2009 г. съдът е отменял определенията си за даване ход по 
същество след 6 м., поради обстоятелства, които е трябвало да бъдат 
изследвани още при първоначалното администриране на делата; 

● по бързите производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК, 
не може да бъде направен категоричен извод, че съставът се е произнасял в 
срока по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, тъй като в някои случаи съобщения за 
актовете на съда са изпращани по-късно от датите, отразени в самите 
определения; 

● по образуваните касационни дела съдът е проверявал редовността 
на жалбите в рамките на 20-дни и са насрочвани в първо открито съдебно 
заседание в срок от 1 до 3 месеца; 

●  съставът е просрочил постановяването на съдебни актове в 
срок над 3-месеца по 49 броя дела, като по 25 от тях, такива не са 
постановени към датата на извършване на проверката; 

● съобщения за съответните съдебни актове са изготвяни 
своевременно. 
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 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 
отмяна на хода по същество е 5 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 71 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

 Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 35 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение / за 2010 г. е 24 %.  

 
 
І-8 състав – съдия Деница Митрова 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм. д. № 5061/2010 г. е образувано на 06.07.2010 г. по искова 

молба по чл. 4, във вр. с чл. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 204, ал. 4 от АПК, 
депозирана на 06.07.2010 г. По делото е приложен протокол за случайно 
разпределение. С разпореждане от 05.08.2010 г., положено върху гърба на 
една от страниците на исковата молба, само с подпис на съдията, 
производството е оставено без движение за внасяне на държавна такса. 
Съобщение е изпратено на 06.08.2010 г. Указанията са изпълнени с молба, 
депозирана на 24.08.2010 г. По делото е постановено определение от 
15.09.2010 г., с което е насрочено производството в открито съдебно 
заседание за 23.11.2010 г. /над 2 м./; разпоредено на основание чл. 131 
от ГПК изпращане на препис за ответника; съобщаване на проекта за 
доклад и др. Съобщения са изпратени на 16.09.2010 г. Писмен отговор е 
постъпил на 20.10.2010 г., върху който е положена писмена резолюция от 
21.10.2010 г., препис от същия да се изпрати на ответника. Съобщение за 
разпореждането на съда е изпратено в същия ден. На 23.11.2010 г. не е 
даден ход на делото, конституиран е нов ответник на мястото на МВР и 
делото е отложено за 15.02.2011 г., като съдът е дал указания по чл. 131 от 
ГПК. Съобщения са изпратени на 26.11.2010 г. Писмен отговор е 
депозиран на 22.12.2010 г. На 15.02.2011 г., за събиране на доказателства, 
делото е отложено за 12.04.2011 г. Съдът не е приключил процедурата 
по размяна на книжа, на основание чл. 131 и сл. от ГПК, след което да 
насрочи делото в открито съдебно заседание. 

- адм. д. № 6921/2010 г. е образувано на 23.09.2010 г. по жалба 
срещу заповед на зам. директора на СДВР, постъпила на 21.09.2010 г. С 
разпореждане от 06.10.2010 г., положено ръкописно върху протокола за 
случайно разпределение, съдията е оставил жалбата без движение, дал 
указания на жалбоподателя, както и разпоредил изпращане на препис от 
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същата на ответника за становище. Съобщения са изпратени на 07.10.2010 
г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 14.10.2010 г., върху 
която на 26.10.2010 г. е положена писмена резолюция жалбоподателят да 
представи доказателства за момента на получаване на оспорваната заповед. 
Съобщение е изпратено на 27.10.2010 г. Указанията са изпълнени на 
11.11.2010 г. С определение от 15.11.2010 г. производството е насрочено в 
открито съдебно заседание за 25.01.2010 г. /над 4 м. от постъпване на 
жалбата/. Призовки са изпратени на 15.11.2010 г. На тази дата, за събиране 
на доказателства, делото е насрочено за 15.03.2011 г. 

 - адм. д. № 7181/2010 г. е образувано на 04.10.2010 г. по жалба 
срещу РА на НАП, потвърден с Решение № 1165/06.08.2010 г., депозирана 
на 01.10.2010 г. С разпореждане от 06.10.2010 г., положено писмено върху 
протокола за случайно разпределение, съдът е оставил жалбата без 
движение. Съобщения са изпратени на 07.10.2010 г., едното от които-това 
за жалбоподателя, е върнато в цялост. Ново съобщение е изпратено на 
27.10.2010 г и получено на 01.11.2010 г. Указанията до жалбоподателя 
изпълнени на 02.11.2010 г. С определение от 02.11.2010 г. съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 18.01.2011 г. Съобщения 
са изпратени на 04.11.2010 г. ново съдебно заседание е насрочено за 
15.03.2011 г. 

 
Искови производства 

 
- адм.д. №7093/2010г. – Делото е образувано на 01.10.10г. по искова 

молба с правно основание чл.2, ал.1, т.2 ЗОДОВ, постъпила по подсъдност 
от Административен съд гр. Русе на 30.09.10г. Приложен е протокол за 
избор на съдия докладчик. С определение от 11.10.10г. производството по 
делото е прекратено и делото е изпратено на ВАС за определяне на 
компетентния съд, който да разгледа предявената искова молба срещу 
Министерство на правосъдието. Делото е изпратено на ВАС на 11.10.10г., 
където е образувано адм.д.№13081/2010г. по описа на ВАС. С определение 
от 05.11.10г. АССГ е определен за компетентен да се произнесе по 
исковата молба. След връщане на делото на 09.11.10г. в АССГ е 
постановено определение от 22.11.10г., с което производството по делото е 
оставено без движение, с дадени указания за уточняване на нормативните 
актове, които са нарушени от страна на административния орган с цел да 
се определи предмета на делото, както и да се посочи ответник, който е 
юридическо лице. Ищецът е уведомен за дадените указания на 30.11.10г. 
със съобщение от 24.11.10г. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от ищеца на 07.12.10г. С определение от 24.01.11г. съдът 
се е произнесъл по искането на ищеца за освобождаване от държавна 
такса, производството по делото отново е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса и конкретизиране на определени 
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обстоятелства. Ищецът е уведомен за постановеното определение на 
01.02.10г. със съобщение от 25.01.10г. С определение от 22.02.10г. 
исковата молба е оставена без разглеждане като недопустима и 
производството по делото е прекратено. Съобщения до страните са 
изпратени на 23.02.11г.  
 

- адм.д. №4878/2010г. – Делото е образувано на 29.06.10г. по искова 
молба с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ, постъпила по подсъдност от 
Софийски районен съд на 28.06.10г. Приложен е протокол за избор на 
съдия докладчик. С разпореждане от 09.08.10г. производството по делото е 
оставено без движение, с дадени указания за уточняване на правното 
основание на предявения иск, конкретизиране на ответника по делото и 
представяне на определени доказателства. Ищецът е уведомен за дадените 
указания на 20.08.10г. със съобщение от 10.08.10г. С определение от 
20.09.10г. исковата молба е върната, поради неотстраняване на 
констатираните нередовности и производството по делото е прекратено. 
Съобщения до страните са изпратени на 21.09.10г.  
 

- адм.д. №4502/2009г. – /Съдия Деница Митрова е командирована в 
АССГ от АС гр.Пазарджик, считано от 06.10.2009 г., дотогава съдия-
докладчик на състава е била съдия Калина Арнаудова - понастоящем в 
отпуск по майчинство./ Делото е образувано на 29.06.09г. по искова молба, 
с която се претендира обезщетение от незаконно уволнение, признато за 
такова със съдебно решение, постъпила по подсъдност от Софийски 
градски съд на 29.06.09г. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 14.07.09г. /съдия – докладчик Калина 
Арнаудова/ исковата молба е оставена без движение, с дадени указания за 
уточняване на петитума на исковата молба и др. Ищецът е уведомен за 
дадените указания на 18.08.09г. със съобщение от 16.07.09г. В изпълнение 
на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 26.08.09г. С 
определение от 08.09.09г. /съдия – докладчик Калина Арнаудова/ е 
разпоредено изпращане на препис от исковата молба на ответника на 
основание чл.131 ГПК.  Ответникът е уведомен на 24.09.09г. със 
съобщение от 15.09.09г. Определение по чл.140 ГПК /съдия – докладчик 
Деница Митрова/ – 30.10.09, в което се съдържа и проект на доклад по 
делото. Съобщения до страните са изпратени на 02.11.09г. Проведени са 
открити съдебни заседания на 08.12.09г. и 16.02.10г., в които делото е 
отлагано за събиране на доказателства. В проведено на 20.04.10г. открито 
съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение №1558/18.05.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 
19.05.10г. Молба за  издаване на изпълнителен лист е постъпила на 
13.09.10г. С разпореждане от 15.09.10г. е разпоредено издаването на 
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изпълнителен лист. Върху решението е извършено отбелязване за 
издаването на 16.09.10г. на изпълнителен лист. 

 
Без движение /само 1 дело от тази категория/ 
 
 - адм. д. № 4441/2010 г. е образувано на 15.06.2010 г. по жалба 

срещу Заповед № З-17201/09.10.2009 г. на зам. директора на СДВР, 
постъпила на 14.06.2010 г. С определение от 17.06.2010 г. съдът е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 26.10.2010 г., конституирал е 
страните и посочил доказателствената тежест. Съобщения са изготвени и 
изпратени на 17.06.2010 г. С протоколно определение, постановено в 
съдебно заседание от 26.10.2010 г., съдът е оставил жалбата без 
разглеждане и прекратил производството по делото, след като е счел, че не 
се обжалва заповед, а писмо, с което е съобщено на жалбоподателя, че по 
отношение на него все още седи наложена принудителна административна 
мярка, а същото не представлява ИАА по реда на чл. 21 от АПК. По частна 
жалба срещу последното, постъпила на 17.11.2010 г., пред ВАС на 
18.01.2011 г. е образувано ч. адм. д. № 652/2011 г. С определение от 
20.01.2011 г. ВАС е отменил обжалваното протоколно определение и 
върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. След 
връщане на делото, ААСГ е постановил разпореждане на 15.02.2011 г., 
като е оставил жалбата без движение, с указания жалбоподателят да 
уточни кой точно акт обжалва. На 16.02.2011 г. е изпратено съобщение до 
кмета на с. Горна Липница, за уведомяване на жалбоподателя. 

 
Спрени дела 
 
- адм.д. №858/2010г. – Делото е образувано на 29.01.10г. след като с  

определение от 28.01.2010г. от производството по адм.д.№728/2010г. е 
отделен предявения иск с правно основание чл.104, ал.1 ЗДСл. Приложен 
е протокол за избор на съдия докладчик, в който е посочено че е 
извършено ръчно разпределение на делото по причина на връзката 
между делата.  С определение от 08.02.10г. производството по делото е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и чл.206, 
ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения от 09.02.10г. Извършени 
са отбелязвания за извършени на 16.06.10г. и 16.12.10г. служебни справки 
за движението на преюдициалното производство. С резолюция от 
22.12.10г. е разпоредено докладване на делото на 16.06.11г.  
 

- адм.д. №1237/2010г. – Делото е образувано на 11.02.10г. след като 
с  определение от 08.02.2010г. от производството по адм.д.№995/2010г. е 
отделен предявения иск с правно основание чл.104, ал.1 ЗДСл. Приложен 
е протокол за избор на съдия докладчик, в който е посочено че е 
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извършено ръчно разпределение на делото по причина на връзката 
между делата за прекратяване на служебното правоотношение и иска 
по чл.104, ал.1 ЗДСл.  С определение от 12.02.10г. производството по 
делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и 
чл.206, ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения от 12.02.10г. 
Извършени са отбелязвания за извършени на 16.06.10г. и 22.12.10г. 
служебни справки за движението на преюдициалното производство. С 
резолюция от 23.12.10г. е разпоредено докладване на делото на 22.03.11г.  
 

- адм.д. №1253/2010г. – Делото е образувано на 12.02.10г. след като 
с  определение от 10.02.2010г. от производството по адм.д.№340/2010г. е 
отделен предявения иск с правно основание чл.104, ал.1 ЗДСл. Приложен 
е протокол за избор на съдия докладчик, в който е посочено че е 
извършено ръчно разпределение на делото по причина на връзката 
между делата за прекратяване на служебното правоотношение и иска 
по чл.104, ал.1 ЗДСл.  С определение от 10.02.10г. производството по 
делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и 
чл.206, ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения от 17.02.10г. 
Извършено е отбелязване за извършена на 05.01.11г. служебна справка за 
движението на преюдициалното производство. С резолюция /без дата/ е 
разпоредено докладване на делото на 18.06.11г.  
 

Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
 - адм. д. № 8075/2009 г. е образувано на 24.11.2009 г. по жалба 

срещу заповед на председателя на Държавна агенция „Национална 
сигурност”, депозирана в съда на 23.11.2009 г. С разпореждане от 
30.11.2009 г. съдът дал указания на административния орган за 
комплектоване на административната преписка по издаване на 
обжалваната заповед. Съобщения са изготвени и изпратени на 01.12.2009 г. 
С определение от 12.01.2010 г. съдът е насрочил производството в открито 
съдебно заседание за 09.03.2010 г. Призовки са изпратени на 15.01.2010 г. 
По делото са проведени две открити съдебни заседание. В заседанието, 
проведено на 20.04.2010 г., съдът е дал ход по същество. Решение по 
делото, съгласно отбелязването в съдебния акт, е постановено на 
28.04.2010 г. Съобщения за съдебния акт са изпратени на 28.04.2010 г. 
Касационна жалба е депозирана на 18.05.2010 г. Касационната жалба е 
администрирана с резолюция от 19.05.2010 г., като преписи от жалбата, в 
съответствие с акта на съда, са изпратени със съобщения от 19.05.2010 г. 
Делото по касационната жалба е изпратено във ВАС с писмо от 01.06.2010 
г. 

 - адм. д. № 309/2010 г. е образувано на 14.01.2010 г. по жалба срещу 
заповед на изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация”, 
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постъпила на 12.01.2010 г. С определение от 20.01.2010 г. производството 
по делото е насрочено в открито съдебно заседание за 23.03.2010 г. 
Съобщения изготвени и изпратени на 21.01.2010 г. В съдебно заседание от 
18.05.2010 г. е даден ход по същество. Решение по делото, съгласно 
отбелязаната в същото дата, е постановено на 17.06.2010 г. Съобщения за 
съдебния акт са изготвени и изпратени на 18.06.2010 г. Срещу решението, 
на 20.07.2010 г., е депозирана касационна жалба. Жалбата е 
администрирана с резолюция от 02.08.2010 г., за която е изпратено 
съобщение на 03.08.2010 г. Делото по касационната жалба е изпратено във 
ВАС с писмо от 23.08.2010 г. 

 - адм. д. № 836/2009 г. е образувано на 02.12.2009 г. по жалба срещу 
заповед на председателя на ДАНС, постъпила на 02.12.2009 г. С 
определение от 07.12.2009 г. производството по делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 16.02.2010 г. Призовки за страните са 
изпратени на 07.12.2009 г. В първото открито съдебно заседание делото е 
обявено за решаване. По делото е постановено решение на 05.03.2010 г. 
Съобщения за съдебния акт са изготвени и изпратени на 05.03.2010 г. 
Срещу решението, на 23.03.2010 г., е депозирана касационна жалба. С 
разпореждане от 24.03.2010 г. съдът е разпоредил изпращане на препис от 
жалбата за другата страна. Делото по касационната жалба е изпратено във 
ВАС с писмо от 12.04.2010 г. Съдебният състав своевременно е 
администрирал постъпилите касационни жалби. 

 
Стари дела /висящи/ 
 
 - адм. д. № 5000/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. По делото до 

момента са проведени три открити съдебни заседания. В съдебно 
заседание, проведено на 17.03.2009 г., съдът е дал ход по същество и 
обявил делото за решаване. С определение от 24.04.2009 г., постановено в 
закрито съдебно заседание, съдът е отменил определението си за даване 
ход по същество и спрял производството по настоящото дело на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, до приключване с 
влязъл в сила акт на адм. д. № 2362/2008 г. на ААСГ. Правена по една 
справка за хода на преюдициалното дело през 2009 г.и 2010 г. Резолюция 
на съдията да се докладва делото на 19.03.2011 г. 

 - адм. д. № 4991/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. По делото до 
момента са проведени три открити съдебни заседания. Делото е със страни, 
като по предходното. В съдебно заседание, проведено на 17.03.2009 г., 
съдът е дал ход по същество и обявил делото за решаване. Делото е спряно 
на същото основание и на датата, на която е спряно предходното. Правени 
справки за хода на преюдициалното. 

 - адм. д. № 5004/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. и се е развило 
между същите страни /”К. М.” АД и Агенция „Митници”/ при идентични 
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обстоятелства, като предходните две. Правени две справки до момента, по 
една на година. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 
- адм.д. №4431/2010г. – към момента на извършване на проверката 

делото е обявено за решаване на 22.02.11г. /към 15.03.11г. не е постановено 
решение/. 

- адм.д. №6210/2010г. – към момента на извършване на проверката 
делото е обявено за решаване на 22.02.11г. /към 15.03.11г. не е постановено 
решение/. 

- адм.д. №4614/2010г. – към момента на извършване на проверката 
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 
12.04.11г. /към 15.03.11г. делото е във вещото лице/. 

- адм.д. №2059/2009г. – към момента на извършване на проверката е 
постановено решение, делото е изпратено на 06.12.10г. във ВАС. 

- адм.д. №2271/2010г. – към момента на извършване на проверката е 
постановено решение, делото е изпратено на 28.02.11г. във ВАС. 

Датата на определението за отмяна на хода по същество и причините 
за това за горепосочените дела са подробно описани по-долу в 
обстоятелствената част на акта.  

- адм.д. №213/2010г. – Делото е образувано на 11.01.10г. по жалба, 
постъпила на 08.01.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. 
С разпореждане от 18.01.2010г. производството по жалбата е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените указания 
жалбоподателят е уведомен на 26.01.10г. със съобщение от 18.01.10г. В 
изпълнение на дадените указания е постъпила молба от 01.02.10г. С 
определение от 09.02.2010г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание, конституирани са страни, на страните е указана необходимостта 
от събиране на определени доказателства. Съобщения до страните са 
изпратени на 10.02.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 
13.04.10г., в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. С определение от 13.05.10г. е отменено определението за даване 
на ход по същество, след като съдът е констатирал, че не е взел предвид 
постъпилата молба от ответника от 17.02.10г., поради което 
производството се е развило с участието на некомпетентен 
административен орган. Проведено е открито съдебно заседание на 
21.09.10г., в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. С определение от 14.10.10г. е отменено определението за даване 
на ход по същество, след като съдът е констатирал, че е отпаднал правния 
интерес от обжалване на оспорваната заповед, подадената жалба е оставена 
без разглеждане и производството по делото е прекратено. Страните са 
уведомени със съобщения от 14.10.10г.  
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Бързи производства 

 
- адм.д. №1646/2010г. – Делото е образувано на 25.02.10г. по искане 

за разкриване на данъчна информация постъпило на 24.02.10г. Приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 25.02.2010г. е 
постановено разкриване на данъчна информация. По делото е приложено 
съобщение за постановеното определение, от което не е видна дата на 
която е изпратено. 
 

- адм.д. №2506/2010г. – Делото е образувано на 29.03.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
29.03.10г. е оставено без уважение искането за разкриване на данъчна 
информация като неоснователно. Съобщение за постановеното 
определение е изпратено на 29.03.10г.  
 

- адм.д. №9186/2010г. – Делото е образувано на 09.12.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
09.12.10г. е постановено разкриване на данъчна информация. Съобщение 
за постановеното определение е изпратено на 10.12.10г.  

 
Касационни дела 
 
 - к. адм. д. № 9559/2010 г. /съдии: М. Славейкова, Деница Митрова-

докладчик, и Владимир Николов/, първоначално е разпределено на съдия 
Аглика Адамова. Делото е образувано на 22.12.2010 г. по касационна 
жалба, постъпила на 16.12.2010 г.; насрочено в открито съдебно заседание 
за 11.02.2011 г. С определение от 28.01.2011 г. съдия Аглика Адамова се 
отвежда от разглеждане на делото. На 01.02.2011 г. е проведен нов избор и 
е определен посочения по-горе съдебен състав. Разпореждане на зам. 
председателя от тази дата делото да се докладва на новия докладчик, във 
връзка със съдебното заседание, насрочено на 11.02.2011 г. С резолюция на 
председателя на състава от 04.02.2011 г. съдебното заседание е 
пренасрочено за 25.03.2011 г., с указания да се уведомят страните. 
  - к. адм. д. № 943/2011 г. е образувано на 09.02.2011 г. по 
касационна жалба, получена на 03.02.2011 г. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 25.03.2011 г. Изготвени и изпратени призовки и 
съобщения на 14.02.2011 г. 
 

Първоинстанционни дела /тричленни състави/ 
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ІІ-тричленен състав – Милена Славейкова, Владимир Николов, 
Деница Митрова - докладчик 
 

- адм.д. №5132/2010г. – Делото е образувано на 08.07.10г. по жалба 
от същата дата срещу Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти 
на Столична община. Приложен протокол за избор на съдия докладчик. С 
разпореждане от 05.08.10г. е разпоредено връчване на препис от жалбата 
на Столична община, на която са дадени указания в 7-дневен срок да 
представи административната преписка в цялост и становище по жалбата. 
Столична община е уведомена на 09.08.10г. със съобщение от 06.08.10г. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 19.08.10г. С 
определение от 16.09.10г. производството по делото е оставено без 
движение, като на жалбоподателя са дадени указания за внасяне на 
държавна такса, уточняване на качеството в което е подал жалбата срещу 
подзаконовия нормативен акт, както и представяне на определени 
доказателства, в същия срок административният орган е задължен да 
представи определени доказателства. Съобщения до страните са изпратени 
на 17.09.10г. В изпълнение на дадените указания са депозирани молби от 
жалбоподателя на 17.09.10г. и 27.09.10г. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана и молба от ответника на 04.10.10г. С определение от 
05.10.10г. делото е насрочено в открито съдебно заседание, конституирани 
са страните, на страните е указана необходимостта от представяне на 
определени доказателства. Съобщения до страните са изпратени на 
06.10.10г. Изпратено е писмо на 11.10.10г. до редакцията на Държавен 
вестник за публикуване на обявление. По делото е приложено обявление с 
извършено отбелязване за поставяне на обявлението на 07.10.10г. и 
сваляне на 20.10.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 10.12.10г., 
в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №117/10.01.11г., с което е отхвърлено оспорването 
на чл.25 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на 
Столична община. Страните са уведомени със съобщения от 17.01.11г.  
 
 
Касационни производства- отменен ход по същество 
 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 8657/2009г. 29.01.10г. 23.02.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

Деница 
Митрова 
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делото е насрочено за 
16.04.10г. 

 
 
Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 7246/2008г. 19.01.10г. 26.01.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 30.03.10г. 

Деница 
Митрова 

2. 5724/2009г. 09.02.10г. 23.02.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 30.03.10г. 

Деница 
Митрова 

3. 7452/2009г. 23.02.10г. 22.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 11.05.10г. 

Деница 
Митрова 

4. 7451/2009г. 23.02.10г. 22.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 11.05.10г. 

Деница 
Митрова 

5. 213/2010г. 13.04.10г. 13.05.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 21.09.10г. 

Деница 
Митрова 

6. 2059/2009г. 13.04.10г. 13.05.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 21.09.10г. 

Деница 
Митрова 

7. 1071/2010г. 20.04.10г. 10.05.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 15.06.10г. 

Деница 
Митрова 

8. 7018/2009г. 14.09.10г. 14.10.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 30.11.10г. 

Деница 
Митрова 

9. 213/2010г. 21.09.10г. 14.10.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

оставя жалбата без 
разглеждане и прекратява 
производството по делото.  

Деница 
Митрова 

10. 4614/2010г. 02.11.10г. 06.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 15.02.11г. 

Деница 
Митрова 

11. 6773/2010г. 02.11.10г. 02.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 18.01.11г. 

Деница 
Митрова 

12. 2271/2010г. 02.11.10г. 02.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

Деница 
Митрова 
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насрочено за 18.01.11г. 
13. 1009/2010г. 09.11.10г. 10.12.10г. – отменен 

дадения ход по същество и 
насрочено за 25.01.11г. 

Деница 
Митрова 

14. 6210/2010г. 30.11.10г. 28.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 22.02.11г. 

Деница 
Митрова 

15. 4431/2010г. 30.11.10г. 28.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

разделя производството по 
делото и насрочено за 

22.02.11г. 

Деница 
Митрова 

 
Констатации и изводи за дейността на І-8 състав 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял в различни срокове – 6, 10, 15 дни до 1 месец 
/адм. д. № 5061/2010 г./; 

● при отстраняване на нередовности и при постъпване на други 
молби, по които е трябвало да предприема процесуални действия, съдът се 
е произнасял  в срокове от 1, 5, 10, 15 и повече дни; 

● в случаите, в които е констатирал нередовности, съответно оставял 
без движение, съставът е насрочвал първо открито съдебно заседание след 
3-4 месеца от постъпване на жалбата; по исковите производства-2 месеца 
от определението по чл. 131 от ГПК; 

● исковите производства са администрирани своевременно, като 
съставът е прилагал процесуалния ред по чл. 131 и сл. от ГПК; 

● 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. По всички 
проверени спрени дела на І-8 състав извършваните справки за 
движението на преюдициалното дело представляват отделен лист по 
делото, като носят подписа, длъжността на лицето, което ги е 
извършило и печат на съда. И по трите спрени дела съдията 
докладчик с изрични резолюции е разпореждал на коя дата да се 
докладва делото; 

● по делата, минали през инстанционен съдебен контрол, 
постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно и са 
изпращани във ВАС в срок от 20 дни до 1 месец от депозирането им; 

● всички проучени стари висящи дела на състава са образувани по 
жалби срещу актове на Агенция „Митници”, от един и същ жалбоподател, 
и са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от АПК до приключването на 
други преюдициални производства; 

● констатират се немалък брой дела за състава, по които, в срока за 
произнасяне, е постановил определения за отмяна на дадения ход по 
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същество и насрочил делата в открито съдебно заседание; същите са 
конкретизирани в таблицата, изготвена за състава; 

● по бързите производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК, 
съдът е постановявал актовете си при спазване на срока, предвиден в чл. 
75, ал. 2 от ДОПК; 

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

●  съставът няма постановени съдебни актове извън разумния 
тримесечен срок; 

● съобщения за съответните  съдебни актове са изготвяни 
своевременно. 

 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 
отмяна на хода по същество е 13 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 4 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

 Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 36 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение /за 2010 г. е 41 %.  

 
І-9 състав – съдия Камелия Серафимова 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм.д. №6995/2010г. – Делото е образувано на 28.09.10г. по жалба, 

постъпила на 27.09.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик 
от 28.09.10г. С разпореждане от 04.10.2010г. производството по жалбата е 
оставено без движение, с оглед внасяне на държавна такса и представяне 
на УАС, като административният орган е задължен да представи 
административната преписка в цялост. За дадените указания страните са 
уведомени със съобщения от 15.10.10г. съответно на 25.10.10г. и 20.10.10г. 
С определение от 10.11.10г. след като съдът е приел, че констатираните 
нередовности на жалбата не са отстранени в определения срок, жалбата е 
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 
Страните са уведомени със съобщения от 11.11.10г. Частна жалба срещу 
постановеното определение е постъпила на 16.11.10г. С разпореждане от 
22.11.10г. частната жалба е оставена без движение с дадени указания на 
жалбоподателя за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от жалбоподателя на 22.11.10г. С 
разпореждане от 23.11.10г. е разпоредено изпращане на препис от частната 
жалба на насрещната страна за възражения. На 10.12.10г. делото е 
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изпратено във ВАС, където е образувано адм.д.№15834/2010г. С 
определение от 20.12.2010г. е отменено постановеното от АССГ 
прекратително определение и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия. След връщане на делото в АССГ на 
23.12.10г. съдът е постановил определение от 11.01.11г., с което делото е 
насрочено в открито съдебно заседание, конституирани са страни. 
Съобщения до страните са изпратени на 13.01.11г. Проведено е открито 
съдебно заседание на 15.02.11г., в което на делото е даден ход и след като 
съдът е констатирал, че ответникът не е представил доказателствата, 
изискани от съда с определението за насрочване на делото, е отложил 
делото за 12.04.11г.  
 

- адм.д. №9722/2010г. – Делото е образувано на 28.12.10г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик от 28.12.10г. С разпореждане от 11.01.2011г. производството по 
жалбата е оставено без движение, с оглед внасяне на държавна такса и 
представяне на УАС. За дадените указания страните са уведомени със 
съобщения от 14.01.11г. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от 20.01.11г. С определение от 24.01.11г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание, конституирани са страни, на страните е 
указана необходимостта от събиране на определени доказателства. 
Проведено е открито съдебно заседание на 15.02.11г., в което на делото не 
е даден ход, след като съдът е констатирал, че жалбоподателят е редовно, 
но несвоевременно призован, делото е отложено за 12.04.11г.  
 

- адм.д. №9440/2010г. – Делото е образувано на 21.12.10г. по жалба, 
постъпила на 17.12.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик 
от 21.12.10г. С разпореждане от 28.12.2010г. производството по жалбата е 
оставено без движение, с дадени указания за уточняване на определени 
обстоятелства. За дадените указания жалбоподателят е уведомен на 
07.01.10г. със съобщение от 28.12.10г. С определение от 17.01.11г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание, конституирани са страните, на 
страните е указана необходимостта от събиране на определени 
доказателства., на жалбоподателят отново са дадени указания да уточни 
кой акт обжалва. Проведено е открито съдебно заседание на 15.02.11г., в 
което на делото е даден ход, назначени са ССЕ и СГЕ, делото е насрочено 
за 03.05.11г.  

 
Искови производства 
 

- адм.д. №8334/2010г. – Делото е образувано на 11.11.10г. по искова молба 
с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ, постъпила на 10.11.10г. Приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 12.11.10г. делото 
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е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, конституирани са 
страните, на страните е указана доказателствената тежест. С разпореждане 
от 12.11.10г. е разпоредено изпращане на препис от исковата молба на 
ответника, заедно с определението за насрочване. Проведено е открито 
съдебно заседание на 14.12.10г., в което делото е отложено за събиране на 
доказателства. В проведено на 08.02.11г. открито съдебно заседание, в 
което са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №996/07.03.11г. Съобщения до страните са 
изпратени на 08.03.11г.  
 
- адм.д. №2395/2010г. – Делото е образувано на 23.03.10г. по постъпило на 
23.03.10г. определение №3656/19.03.10г. на ВАС, постановено по 
адм.д.№3108/2010г. по описа на ВАС, с което АССГ е определен за 
компетентен да се произнесе по исковата молба, с която се претендира 
обезщетение за неимуществени вреди. Приложен е протокол за избор на 
съдия докладчик. С определение от 07.04.10г. делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание, конституирани са страните, на 
страните е указана доказателствената тежест. С разпореждане от 07.04.10г. 
е разпоредено изпращане на препис от исковата молба на ответниците, 
заедно с определението за насрочване. Съобщения са изпратени на 
19.04.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 04.05.10г., в което на 
делото не е даден ход, поради нередовно призоваване. Проведени са 
открити съдебни заседания на 01.06.10г., 13.07.10г. 02.11.10г. и 14.12.10г., 
в които делото е отлагано за събиране на доказателства и за даване на 
възможност за изготвяне на назначената по делото експертиза. В 
проведено на 01.02.11г. открито съдебно заседание е изслушано 
заключението на вещото лице и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение № 899/28.02.11г., с което е отхвърлен предявения 
иск. Съобщения до страните са изпратени на 01.03.11г.  
 
- адм.д. №5465/2008г. – Делото е образувано на 18.09.08г. по искова молба 
с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ, постъпила на 17.09.08г. Не е 
приложен протокол за избор на съдия докладчик. С разпореждане от 
10.10.08г. исковата молба е оставена без движение с дадени указания за 
уточняване на определени обстоятелства. Ищецът е уведомен на 28.10.08г. 
със съобщение от 10.10.08г. В изпълнение на дадените указания ищецът е 
депозирал молба-уточнение от 03.11.08г. С разпореждане /без дата/ на 
ищеца са дадени указания да уточни определени обстоятелства. Ищецът е 
уведомен на 18.11.08г. със съобщение от 07.11.08г. В изпълнение на 
дадените указания от ищеца е депозирана молба-уточнение на 19.11.08г. С 
разпореждане от 27.11.08г. ищецът повторно е задължен да представи 
определени доказателства. Ищецът е уведомен на 09.12.08г. със съобщение 
от 01.12.08г. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
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ищеца на 10.12.08г. С определение от 15.12.08г. производството по делото 
е спряно на основание чл.182, б. „г” ГПК /отм./ до приключване на 
ф.д.№326/2008г. по описа на СГС. Съобщения до страните са изпратени на 
17.12.08г. Частна жалба срещу постановеното определение е постъпила на 
05.01.09г. С разпореждане от 10.01.09г. е разпоредено връчване на препис 
от частната жалба на ответника за възражения. Делото е изпратено на ВАС 
на 27.02.09г., където е образувано адм.д.№3359/2009г. по описа на ВАС. С 
определение от 11.05.09г. ВАС е отменил определението на АССГ за 
спиране на производството по делото и е върнал делото за продължаване 
на съдопроизводствените действия. След връщане на делото в АССГ с 
разпореждане от 25.05.09г. е разпоредено връчване на препис от исковата 
молба на ответника. Съобщение до ответника е изпратено на 28.05.09г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 29.06.08г. С определение от 
30.07.09г. исковата молба е върната като недопустима и производството по 
делото е прекратено. Страните са уведомени със съобщения от 31.07.09г.  

 
Без движение 
 
- адм.д. №4198/2010г. – Делото е образувано на 08.06.10г. по жалба, 

постъпила на 07.06.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. 
С разпореждане от 15.06.2010г. производството по жалбата е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса и представяне на УАС. 
Съобщения до страните са изпратени на 16.06.10г. и получени съответно 
на 22.06.10г. и 05.07.10г. С резолюция от 26.07.10г. е разпоредено 
връчване на призовката на посочения синдик. Съобщение на същия 
адрес е изпратено на 29.07.10г. и получено на 30.08.10г. С резолюция от 
09.11.10г. е разпоредено изискването на писмени обяснения от 
призовкаря за невръчване на призовката на синдика, както и от 
деловодителя за неизпращането на съобщението до синдика и за 
недокладването своевременно на делото. Съобщение от 19.11.10г. е 
изпратено отново на същия адрес. С разпореждане от 10.01.11г. е 
разпоредено изискване на писмени обяснения от В. И. – деловодител, 
както и връчване на съобщението лично на синдика. Обяснения от 
деловодителя са депозирани на 13.01.11г. До синдика са изпратени 
съобщения от 11.01.11г. и 31.01.11г., като и двете са върнати в цялост. С 
резолюции от 27.01.11г. и 01.02.11г. е съдия докладчикът е сочил адреси, 
на които да бъде извършвано призоваване на синдика.  

 
Спрени дела 
 
 - адм. д. № 3289/2010 г. е образувано на 29.04.2010 г. по иск за 

заплащане на обезщетение за времето, през което жалбоподателят е 
останал без работа поради прекратяване на служебното му 
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правоотношение. С определение от 03.05.2010 г. съдът е спрял настоящото 
производство до приключване с влязло в сила решение на производството, 
образувано във връзка с жалбата срещу заповедта за прекратяване на 
служебното правоотношение. Съобщения са изпратени на 11.05.2010 г. 
Направена една справка за хода на преюдициалното производство от 
12.01.2011 г. Новообразуваното дело се разпределя ръчно на същия 
докладчик. 

 - адм. д. № 1969/2010 г. е образувано на 09.03.2010 г., в резултат на 
определение на съда от 23.02.2010 г. по адм. д. № 613/2010 г., с което е  
отделен искът за обезщетение от оспорване на заповедта за прекратяване 
на служебното правоотношение. С определение от 16.03.2010 г. съдът е 
спрял производството по иска за обезщетение до приключване на 
производството по жалбата срещу заповедта за прекратяване на 
служебното правоотношение. Съобщение е изпратено на 16.03.2010 г. и 
получено на 22.03.2010 г. Служебна справка е направена на 12.01.2011 г. 
Новообразуваното дело се разпределя ръчно на същия докладчик. 

 - адм. д. № 261/2009 г. е образувано на 14.01.2009 г. по жалба срещу 
Решение К 47-0283/30.04.2008 г. на началника на Митница София, 
потвърдено от директора на РМД-София, постъпила на 13.01.2009 г. Не е 
приложен протокол от случайното разпределение на делата. С 
разпореждане от 06.02.2009 г. съдът е оставил без движение жалбата и дал 
указания за отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение е 
изпратено на 10.02.2009 г. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 23.02.2009 г. С определение от 26.02.2009 г. 
производството е насрочено в открито съдебно заседание за 19.05.2009 г. 
/над 2 м./. С протоколно определение от 19.05.2009 г. частично е 
прекратено производството по делото и е спряно в останалата му част до 
приключване на адм. д. № 2362/2009 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
- адм.д. №9072/2009г. – Делото е образувано на 29.12.09г. по жалба, 

постъпила на същата дата. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. Проведено е открито съдебно заседание на 23.02.10г., в което 
на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№263/08.03.10г. Съобщения до страните са изпратени на 08.03.10г. 
Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 08.04.10г. 
С разпореждане от 12.04.10г. производството по жалбата е оставено без 
движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. 
Жалбоподателят е уведомен със съобщение от 13.04.10г. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от 26.04.10г. С разпореждане от 
29.04.10г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на останалите 
страни за отговор в 14-дневен срок, след което делото да се изпрати на 
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ВАС. Съобщение е изпратено на 03.05.10г. Делото е изпратено на ВАС с 
писмо от 02.06.10г., където е образувано адм.д.№7426/2010г. по описа на 
ВАС. С решение от 10.01.11г. е оставено в сила, постановеното от АССГ 
решение. 
 

- адм.д. №6110/2009г. – Делото е образувано на 04.09.09г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. Проведени са открити съдебни заседания на 03.11.09г., 
15.12.09г. и 09.02.10г., в което на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение №9/19.02.10г. Съобщения до страните са 
изпратени на 24.02.10г. Молба за допълване на постановеното решение в 
частта за разноските е постъпила на 04.03.10г. С определение от 06.04.10г. 
ответникът е осъден да заплати сумата от 450 лв., представляваща 
адвокатско възнаграждение. Съобщения до страните за изпратени на 
19.04.10г. Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
23.03.10г. С разпореждане от 06.04.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на останалите страни за отговор в 14-дневен срок, след 
което делото да се изпрати на ВАС. Съобщение е изпратено на 19.04.10г. 
Възражение срещу касационната жалба е постъпило на 04.05.10г. С 
резолюция от 10.05.10г. е разпоредено изпращане на делото на ВАС. 
Делото е изпратено на ВАС с писмо от 12.05.10г., където е образувано 
адм.д.№6626/2010г. по описа на ВАС. С решение от 27.01.11г. е оставено в 
сила, постановеното от АССГ решение. След връщане на делото в АССГ 
на 27.02.11г. е постъпила молба от процесуален представител на 
жалбоподателката за издаване на изпълнителен лист. С резолюция от 
28.02.11г. съдът е разпоредил „ адв. Николов да уточни какво иска от 
съда!”.  
 

- адм.д. №2008/2010г. – Делото е образувано на 10.03.10г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. Проведено е открито съдебно заседание на 11.05.10г., в което 
на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№1686/31.05.10г. Съобщения до страните са изпратени на 31.05.10г. 
Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 14.06.10г. 
С разпореждане от 22.06.10г. е разпоредено изпращане на препис от 
жалбата на останалите страни за отговор в 14-дневен срок, след което 
делото да се изпрати на ВАС. Съобщение е изпратено на 23.06.10г. С 
разпореждане от 26.07.10г. е разпоредено изпращане на делото на ВАС. 
Делото е изпратено на ВАС с писмо от 28.07.10г., където е образувано 
адм.д.№9642/2010г. по описа на ВАС. С решение от 23.12.10г. е оставено в 
сила, постановеното от АССГ решение. 

 
Дела с отменен ход по същество 
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 - адм. д. № 1341/2010 г. По делото са проведени 4-ри открити 

съдебни заседания. В съдебно заседание, проведено на 07.12.2010 г., съдът 
е обявил делото за решаване. С определение от 06.01.2011 г. съдията-
докладчик е отменил определението си за даване ход по същество, след 
като е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, и е 
насрочил ново открито съдебно заседание. Делото е приключено в 
следващото открито заседание и е постановено решение на 21.02.2011 г. 

 - адм. д. № 5041/2010 г. По делото до момента са проведени 4 – ри 
открити съдебни заседания. Във второто открито съдебно заседание от 
23.11.2010 г. е даден ход на устните състезания. С определение от 
06.12.2010 г. съдът е отменил определението си за даване ход по същество 
и насрочил открито съдебно заседание за 25.01.2011 г., след като е 
констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна и че не се е 
произнесъл по всички искания на обжалващия. Ново открито съдебно 
заседание е насрочено за 03.05.2011 г. 

 - адм. д. № 4707/2010 г. По делото са проведени 2 открити съдебни 
заседания. В първото открито съдебно заседание, проведено на 12.11.2010 
г., е даден ход по същество. С определение от 01.11.2010 г. е отменено 
определението за даване ход по същество и исковата молба е оставена без 
движение, след като съдът е констатирал, че е подадена от прокурист, за 
когото липсват доказателства, че притежава юридическо образование. 
Решение по делото е постановено на 13.12.2010 г. 

 - адм. д. № 7881/2009 г. По делото са проведени  са проведени 8 
открити съдебни заседания. В 5-тото открито съдебно заседание, 
проведено на 01.06.2010 г., е даден ход по същество. С определение от 
21.06.2010 г. съдът е отменил протоколното си определение за ход по 
същество, след като е приел, че делото не е изяснено от фактическа страна 
и го е насрочил за нова дата. В съдебно заседание от 16.11.2010 г. делото е 
обявено за решаване. Решение е постановено на 13.12.2010 г. 

 
Бързи производства 
 
- адм.д. №8113/2010г. – Делото е образувано на 02.11.10г. по искане 

за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
02.11.10г. е отхвърлено постъпилото искане за разкриване на данъчна 
информация. Съобщение за постановеното определение е изпратено на 
04.11.10г.  
 

- адм.д. №2233/2010г. – Делото е образувано на 16.03.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
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16.03.10г. е оставено без уважение искането за разкриване на данъчна 
информация като неоснователно и немотивирано. По делото е приложено 
съобщение за постановеното определение, от което не е видна дата на 
която е изпратено. 
 

- адм.д. №2418/2010г. – Делото е образувано на 24.03.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
24.03.10г. е оставено без уважение искането за разкриване на данъчна 
информация като неоснователно и немотивирано. Съобщение за 
постановеното определение е изпратено на 26.03.10г. 

 
Касационни производства 
 
- к.адм.д. №9069/2010г. – Делото е образувано на 06.12.10г. по 

постъпила на 02.12.10г. от СРС касационна жалба от 19.11.10г. срещу 
решение, постановено по НАХД №15289/2009г. по описа на СРС. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С разпореждане /във 
формата на печат/ делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 18.03.11г.  
 

- к.адм.д. №9065/2010г. – Делото е образувано на 06.12.10г. по 
постъпила на 02.12.10г. от СГС касационна жалба от 19.11.10г. срещу 
решение, постановено по НАХД №85361/2010г. по описа на СРС. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С разпореждане /във 
формата на печат/ делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 18.03.11г. 

 
Първоинстанционни дела /тричленни състави/ 
 
ХІ-тричленен състав – Камелия Серафимова – докладчик, 

Славина Владова, Мартин Аврамов 
 
- адм.д. №5279/2009г. – Делото е образувано на 29.07.09г. по молба от 
28.07.09г. за налагане на глоба на кмета на Столична община, район 
„Банкя” за неизпълнение на влязло в законна сила съдебно решение от 
20.10.08г. постановено по адм.д.№2827/2008г. по описа на АССГ, ІІ-
отделение, 22-ри състав. С разпореждане от 04.08.09г. на зам.председателя 
на АССГ – съдия Славейкова за докладчик по адм.д. №5279/2009г. е 
определена съдия Д. Корнезова, съгласно заповед на председателя на 
АССГ №АЗ-32/12.10.07г. С разпореждане от 08.09.09г. е разпоредено 
връчване на препис от жалбата на Столична община, район „Банкя”, на 
която са дадени указания в 7-дневен срок да депозира обяснения за 
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неизпълнението на посоченото съдебно решение. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от 25.09.09г. С разпореждане от 
28.09.09г. е оставена без уважение постъпилата молба. Съобщения до 
страните са изпратени на 01.10.09г. На 05.10.09г. е депозирана частна 
жалба срещу постановеното на 28.09.09г. разпореждане. По частната жалба 
е образувано адм.д.№6996/2009г. по описа на АССГ, ХІ – тричленен състав 
– съдия-докладчик Камелия Серафимова. С разпореждане /без посочена 
дата/ делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 
20.11.09г. На 20.11.09г. е проведено открито съдебно заседание, в което са 
събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение №11/19.12.09г., с което е оставено в сила разпореждането от 
28.09.09г., постановено по адм.д.№5279/2009г. по описа на АССГ.  
 

 
Касационни производства- отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 7758/2009г. 15.01.10г. 25.01.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

оставя касационната жалба 
без движение, дава 

указания за подписване на 
жалбата. 

Камелия 
Серафимова 

 
 
Отменен ход по същество 
 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 718/2010г. 09.03.10г. 22.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 13.04.10г. 

Камелия 
Серафимова 

2. 8727/2009г. 09.03.10г. 22.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 13.04.10г. 

Камелия 
Серафимова 

3. 8749/2009г. 16.03.10г. 23.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

Камелия 
Серафимова 
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насрочено за 20.04.10г. 
4. 7881/2009г. 01.06.10г. 23.06.10г. – отменен 

дадения ход по същество.  
Камелия 

Серафимова 
5. 3221/2010г. 15.06.10г. 05.07.10г. – отменен 

дадения ход по същество, 
жалбата е оставена без 

разглеждане и 
производството по делото 

е прекратено. 

Камелия 
Серафимова 

6. 413/2010г. 15.06.10г. 05.07.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Камелия 
Серафимова 

7. 3314/2010г. 06.07.10г. 26.07.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 12.10.10г. 

Камелия 
Серафимова 

8. 5391/2009г. 13.07.10г. 26.07.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 12.10.10г. 

Камелия 
Серафимова 

9. 4707/2010г. 12.10.10г. 01.11.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

производството по 
жалбата е оставено без 

движение.  

Камелия 
Серафимова 

10. 6524/2010г. 19.10.10г. 12.11.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

насрочено за 07.12.10г.  

Камелия 
Серафимова 

11. 6465/2010г. 02.11.10г. 23.11.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

насрочено за 14.12.10г. 

Камелия 
Серафимова 

12. 3409/2010г. 09.11.10г. 02.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 14.12.10г. 

Камелия 
Серафимова 

13. 5041/2010г. 23.11.10г. 06.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 25.01.11г. 

Камелия 
Серафимова 

14. 1341/2010г. 07.12.10г. 06.01.11г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 25.01.11г. 

Камелия 
Серафимова 

 
Срочност на постановените съдебни актове 
 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  
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1.  531/2010г. Камелия 
Серафимова 

15.06.2010г. 08.11.2010г. Над 4 месеца 

2.  3323/2010г. Камелия 
Серафимова 

15.06.2010г. 04.10.2010г. Над 3 месеца 

 
Констатации и изводи за дейността на І-9 състав 
 
● по редовността на жалбите и исковите молби, с които е сезиран, 

съставът се е произнасял в срок между 1 и 7 дни от образуването на делата. 
Разпорежданията за оставяне на жалбите без движение са 
изключително подробни и обстоятелствени; 

● по молби, постъпвали от страни в производствата, съставът се е 
произнасял по тях в срок между 1 и 8 дни, като най-често съдът ги е 
администрирал в срок от 5 дни; 

● за съставът се констатира трайна практика за спазване на 
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. 2-ро от АПК, като производствата са 
насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок до 2 месеца от 
постъпване на жалбата, включително и в случаите, в които са давани 
указания за отстраняване на нередовности; 

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

● производствата, образувани по искови молби съставът е 
постановявал едновременно определение за насрочване в първо открито 
съдебно заседание и разпореждане за изпращане на препис от исковата 
молба; 

● по делата, образувани по искови молби, съдът е насрочвал първо 
открито съдебно заседание в срок до 1 месец от образуването на делата; 

● делата са спирани  на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с 
чл. 144 и чл. 206, ал. 2 от АПК. Правени са редовно справки за хода на 
преюдициалните дела; 

●  касационните жалби са администрирани в срок от 3-4 дни и са 
изпращани във ВАС в срок до 1,5 месеца от депозирането им; 

●  в срока за произнасяне съдът е отменял определението си за 
даване ход по същество, като най-честа причина се установява 
неизяснената фактическа обстановка/ само по едно дело производството е 
прекратено/ ; 

● броят на делата  с отменен ход по същество за 2010 г. е голям-  14, 
от които едно касационно производство;  

● по бързите производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК, 
не може да бъде направен категоричен извод относно факта дали съдът се е 
произнасял в срок, поради обстоятелството, че датите, на които са 
изпращани съобщения, не съответстват на тези, посочвани в определенията 
на съда; 
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● проучените касационни дела са насрочени в първо открито съдебно 
заседание за след повече от 3 месеца от тяхното образуване; 

● по –голямата част от съдебните актове през 2010 г.  са 
постановявани в срок; 

● съобщения за съответните съдебни актове са изготвяни 
своевременно. 

 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 
отмяна на хода по същество е 10 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 11 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

 Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 36 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение / за 2010 г. е 35 %.  

 
 
І-13 състав – съдия Петя Стоилова /М. Райчева от 09.06.2010 г. е 

командирована във ВАС/ 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм.д. №1657/2010г. /съдия докладчик Мира Райчева/ – Делото 

е образувано на 25.02.10г. по жалба, постъпила на 24.02.10г. Приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 02.03.2010г. 
делото е насрочено в открито съдебно заседание, конституирани са страни,  
на страните е указана необходимостта от събиране на определени 
доказателства. Страните са уведомени със съобщения от 05.03.2010г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 20.04.10г. /съдия докладчик 
Мира Райчева/, в което на делото е даден ход, приети са доказателства, 
делото е отложено за събиране на доказателства. Проведено е открито 
съдебно заседание на 15.06.10г. /съдия докладчик Мадлен Петрова/, в 
което на делото е даден ход, назначена е ССЕ, делото е отложено за 
събиране на доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 
19.10.10г. /съдия докладчик Владимир Николов/, в което на делото не е 
даден ход, след като е констатирано, че не е внесен определения за 
назначената експертиза депозит. На 09.11.10г. е депозирана молба от 
определеното вещо лице с искане да бъде освободено от възложената 
задача. С разпореждане от 10.11.10г. вещото лице е заменено. На 23.11.10г. 
е депозирана молба от новото вещо лице с искане също да бъде освободено 
от възложената задача, поради наличие на конфликт на интереси. 
Проведено е открито съдебно заседание на 07.12.10г. /съдия докладчик 
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Владимир Николов/, в което на делото е даден ход и отново е заменено 
определеното вещо лице.  На 25.02.11г. е депозирана молба от вещото 
лице, в която се сочат причини за неизготвянето в срок на възложената 
експертиза. Проведено е открито съдебно заседание на 08.03.11г. /съдия 
докладчик Милена Славейкова/, в което на делото е даден ход и отново 
отложено за 10.05.11г. за даване на възможност за изготвяне на 
допуснатата експертиза.  
 

- адм.д. №5464/2009г. /съдия докладчик Мира Райчева/ – Делото е 
образувано на 06.08.09г. по жалба, постъпила на 05.08.09г. По делото не е 
приложен протокол за избор на съдия докладчик. С разпореждане от 
14.08.09г. производството по делото е оставено без движение, с оглед 
внасянето на държавна такса. Съобщения до жалбоподателя е изпратено на 
18.08.09г. и 14.09.09г. върнати в цялост. С разпореждане от 12.10.09г. е 
разпоредено прилагане на съобщенията по делото на основание чл.43, ал.2 
ГПК. На 16.10.09г. е депозирана молба от жалбоподателя в изпълнение на 
дадените указания. С определение от 19.10.09г. /съдия докладчик Мира 
Райчева/ след като е констатирано, повече от 2 месеца след образуване 
на делото, че жалбата не е подадена по реда на чл.152, ал.2 АПК, 
ответникът е задължен да представи данъчната преписка в цялост. 
Съобщения до ответника – дирекция „ОУИ” София са изпращани на 
20.10.09г., 18.11.09г., 17.12.09г., 08.01.10г., като са редовно връчени. На 
14.01.10г. е постъпило писмо от ответника с информация, че изисканата 
административна преписка вече е изпратена на АССГ, където по 
постъпилата жалба е образувано адм. д.№8271/2009г. по описа на І-9 
състав. С резолюция от 21.01.10г. е разпоредено двете дела да се докладват 
на председателя на АССГ, с оглед прекратяване на производството по по-
късно образуваното дело. С определение от 25.01.10г. /съдия докладчик 
Камелия Серафимова/ постановено по адм.д.№8271/2009г. 
производството по делото е прекратено на основание чл. 159, т.7 АПК. С 
разпореждане от 26.03.10г. /съдия докладчик Мира Райчева/ на 
ответника е дадена възможност да представи доказателства за датата на 
сключване на споразумение със жалбоподателя по реда на чл.156, ал.7 
ДОПК. Съобщения до страните са изпратени на 29.03.10г. С определение 
от 29.06.2010г. /съдия докладчик Доброслав Руков/ делото е насрочено в 
открито съдебно заседание, разпоредено е изпращане на копие от жалбата 
на ответника, на когото е указано че може да представи писмен отговор. 
Проведено е открито съдебно заседание на 05.10.10г. /съдия докладчик 
Весела Павлова/, в което на делото не е даден ход, поради нередовното 
призоваване на жалбоподателя и е разпоредено да се извърши залепване на 
уведомление по реда на чл.50, ал.4 ГПК. Проведено е открито съдебно 
заседание на 16.11.10г. /съдия докладчик Милена Славейкова/, в което 
на делото е даден ход, приети са доказателства, на страните е указана 
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доказателствената тежест, делото е отложено за събиране на доказателства. 
Проведено е открито съдебно заседание на 18.01.11г. /съдия докладчик 
Милена Славейкова/, в което на делото е даден ход, изслушано е 
заключението на вещото лице, и делото е отложено за 08.03.11г. за 
събиране на доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 
08.03.11г. /съдия докладчик Милена Славейкова/, в което на делото е 
даден ход, в което делото е отложено за 05.04.11г.  
 

- адм.д. №7486/2009г. /съдия докладчик Мира Райчева/ – Делото е 
образувано на 30.10.09г. по жалба, постъпила на 29.10.09г. По делото не е 
приложен протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
03.11.09г. /съдия докладчик Мира Райчева/ ответникът е задължен да 
представи административната преписка в цялост. Изпратено е съобщение 
на 04.11.09г. С определение от 01.12.09г. /съдия докладчик Мира 
Райчева/ делото е насрочено в открито съдебно заседание, конституирани 
са страни, на страните е указана необходимостта от събиране на 
определени доказателства, допусната е ССЕ. На 04.02.10г. е депозирана 
молба от вещото лице с твърдения, че не е могла да се запознае с 
материалите по делото. Проведено е открито съдебно заседание на 
09.02.10г. /съдия докладчик Мира Райчева/, в което на делото е даден 
ход, приети са доказателства и делото е отложено за събиране на 
доказателства. На 16.02.10г. е депозирана молба от вещото лице с искане 
да бъде освободено от възложената задача. Изготвени са писма до УАСГ и 
ЛТУ, с оглед необходимостта от замяна на определените вещи лица. В 
проведено на 13.04.10г. открито съдебно заседание /съдия докладчик 
Мира Райчева/, в делото отново е отложено, поради неизготвяне на 
назначените експертизи. С определение от 19.04.10г. съдия докладчик 
Мира Райчева/ е определено вещо лице по една от допуснатите 
експертизи. Проведено е открито съдебно заседание на 15.06.10г. /съдия 
докладчик Боряна Бороджиева/, в което на делото е даден ход, приети са 
доказателства и отново е заменено едно от определените вещи лица. 
Проведено е открито съдебно заседание на 19.10.10г. /съдия докладчик 
Владимир Николов/, в което на делото е даден ход, изслушани са 
заключенията на вещите лица и делото е отложено за събиране на 
доказателства.  Проведено е открито съдебно заседание на 23.11.10г. 
/съдия докладчик Ралица Романова/, в което на делото е даден ход, на 
жалбоподателя е указано, че следва да представи определени доказателства 
и делото е отложено за събиране на доказателства.  В проведено на 
22.02.10г. открито съдебно заседание /съдия докладчик Полина 
Якимова/, е допуснато разкриване на данъчно осигурителна информация и 
делото е отложено за 05.04.11г. за събиране на доказателства.  

 
Искови производства 
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 - адм. д. № 254/2010 г. По делото е повдигната препирня по 

подсъдност от съдия Мира Райчева след връщане на делото от ВАС-V-чл. 
на АССГ на 06.04.2010 г. С разпореждане от 05.05.2010 г. съдия Райчева е 
оставила исковата молба без движение и дала 7-дневен срок за 
отстраняване на нередовности. Изготвени и изпратени съобщения след 5 
дни. С определение от 31.05.2010 г. производството по делото е 
прекратено, поради неотстраняване на нередовностите в указания срок. 
Съобщения за акта на съда са изготвени на следващия ден след 
постановяването му. 

 
Спрени дела 
 
- адм.д. №1022/2010г. / съдия докладчик Мира Райчева/ – Делото 

е образувано на 04.02.10г. след като с определение от 29.01.2010г. от 
производството по адм.д.№408/2010г. е отделен предявения иск с правно 
основание чл.121, ал.1, т.3 ЗДСл. Приложен е протокол за избор на 
съдия докладчик, в който е посочено че е извършено ръчно 
разпределение на делото по причина на връзката между делата. С 
определение от 08.02.10г. производството по делото е спряно на основание 
чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и чл.206, ал.2 АПК. Страните са 
уведомени със съобщения от 09.02.10г. На листи, които не са прикрепени 
трайно по делото и не са номерирани като страници, са извършени 
отбелязвания за движението на преюдициалното производство, без дата и 
подпис на лицето, което ги е извършило.  
 

- адм.д. №1260/2010г. / съдия докладчик Мира Райчева/ – Делото 
е образувано на 12.02.10г. след като с определение от 05.02.2010г. от 
производството по адм.д.№908/2010г. е отделен предявения иск с правно 
основание чл.121, ал.1, т.3 ЗДСл. Приложен е протокол за избор на 
съдия докладчик, в който е посочено че е извършено ръчно 
разпределение на делото по причина на връзката между делата. С 
определение от 18.02.10г. производството по делото е спряно на основание 
чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и чл.206, ал.2 АПК. Страните са 
уведомени със съобщения от 18.02.10г. На листи, които не са прикрепени 
трайно по делото и не са номерирани като страници, са извършени 
отбелязвания за движението на преюдициалното производство, без дата и 
подпис на лицето, което ги е извършило. 
 

- адм.д. №559/2010г. / съдия докладчик Мира Райчева/ – Делото е 
образувано на 20.01.10г. след като с определение от 14.01.2010г. от 
производството по адм.д.№8731/2009г. е отделен предявения иск с правно 
основание чл.121, ал.1, т.3 ЗДСл. Приложен е протокол за избор на 
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съдия докладчик, в който е посочено че е извършено ръчно 
разпределение на делото по причина на връзката между делата. С 
определение от 22.02.10г. производството по делото е спряно на основание 
чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и чл.206, ал.2 АПК. Страните са 
уведомени със съобщения от 25.01.10г. Извършено е отбелязване от 
24.08.10г. за движението на преюдициалното дело.  
 

Дела с отменен ход по същество 
 
 - адм. д. № 2537/2010 г. По делото са проведени 3 открити съдебни 

заседания. Трите открити съдебни заседания са проведени с участието на 
различни докладчици. В съдебно заседание, проведено на 16.11.2010 г., 
съдия Камелия Стоянова е дала ход по същество. С определение от 
04.01.2011 г. съдът е отменил определението за даване ход по същество, 
оставил без разглеждане жалбата и прекратява производството по делото. 
Страните са уведомени за акта на съда със съобщения, изпратени на 
04.01.2011 г. 

 - адм. д. № 1304/2010 г. По делото са проведени 2 открити съдебни 
заседания. В съдебно заседание от 11.05.2010 г. съдът е дал ход по 
същество. С определение, постановено на 04.06.2010 г., докладчикът е 
отменил протоколното си определение за даване ход по същество, оставил 
без разглеждане жалбата и прекратил производството по делото, след като 
е приел, че същата е просрочена. Последното е обжалвано и потвърдено от 
ВАС с определение, постановено на 27.10.2010 г. по адм. д. № 8991/2010 г. 

 
Бързи производства 
 
 - ч. адм. д. № 3572/2010 г. е образувано на 14.05.2010 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК от ОД-МВР, постъпило на 
14.05.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
15.05.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от датата на 
постановяване на определението. Съобщение е изпратено на 17.05.2010 г. 
От данните по делото не може да се направи категоричен извод за момента 
на постановяване на съдебния акт, предвид по-късния момент на 
изпращане на съобщението. 

 - ч. адм. д. № 1007/2010 г. е образувано на 03.02.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от СДВР, постъпило на 03.02.2010 
г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 04.02.2010 г., 
съдът е постановил разкриване на данъчна информация и определил 1 – 
месечен срок за разкриването й, считано от датата на постановяване на 
определението. Съобщение е изпратено на 04.02.2010 г. 
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 - ч. адм. д. № 2865/2010 г. е образувано на 14.04.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от СДВР, постъпило на 14.04.2010 
г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 15.04.2010 г., 
съдът е постановил разкриване на данъчна информация и определил 1 – 
месечен срок за разкриването й, считано от датата на постановяване на 
определението. Съобщение е изпратено на 15.04.2010 г. 

 
Касационни производства - отменен ход по същество 
 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 446/2010г. 12.03.10г. 26.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

делото е насрочено за 
11.06.10г. 

Мира Райчева 

 
 
Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 5734/2009г. 20.04.10г. 15.05.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 22.06.10г. 

Мира Райчева  

2. 1304/2010г. 11.05.10г. 07.06.10г. – отменен 
дадения ход по същество,  

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Мира Райчева 

3. 2841/2010г. 18.05.10г. 07.06.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 22.06.10г. 

Мира Райчева 

4. 3033/2010г. 02.11.10г. 02.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 
разделя производството по 

делото.  

М.Славейкова  

5. 2537/2010г. 16.11.10г. 04.01.11г. – отменен 
дадения ход по същество,  

Камелия 
Стоянова 
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жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

 
 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  8242/2009г. Боряна 
Бороджиева 

15.06.2010г. Не е 
постановено 
решение към 
15.03.2011г. 

9 месеца 

2.  589/2010г. Боряна 
Бороджиева 

12.10.2010г. Не е 
постановено 
решение към 
15.03.2011г. 

Над 5 месеца 

3.  9126/2009г. Росица 
Драганова 

23.11.2010г. 23.02.2011г. 3 месеца 

 
Констатации и изводи за дейността на І-13 състав 
● след 09.06.2010 г. титулярният докладчик на състава е 

командирован във Върховния административен съд, като в образуваните 
производства процесуални действия са извършвали различни съдии и 
делата не са били преразпределени между останалите състави в 
отделението; 

● по редовността на жалбите съдът се е произнасял в срок от 3,5 и 8 
дни; 

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

● нови съдебни заседания са насрочвани през 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; 

● и трите проверени дела на І-13 състав са със съдия докладчик 
Мира Райчева, като след нейното командироване във ВАС не е 
извършвано преразпределено на друг съдия докладчик. Движението 
на преюдициалните производства явно се следи от деловодителя на 
състава. По първите две дела са извършвани отбелязвания на листи, 
които не са прикрепени трайно по делата и не са номерирани като 
страници, за движението на преюдициалното производство, без дата и 
подпис на лицето, което ги е извършило; 
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●  броят  на делата с  отменен ход по същество не е голям- 6 бр., 
което е оправдано предвид липсата на постоянен съдебен състав, който да 
е разглеждал делата през 2010 г.; 

● по бързите производства, образувани по реда на чл. 75 от ДОПК, 
съдът е постановявал актовете си при спазване на срока, предвиден в чл. 
75, ал. 2 от ДОПК; 

● съобщения за съответните съдебни актове са изготвяни и 
изпращани своевременно; 

●поради отсъствието на постоянен съдия –докладчик  не е 
изследвана средната месечна натовареност и ефективността  на дейността 
на състава; 

 
І-14 състав – съдия Пламен Горелски 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм. д. № 9020/2010 г. е образувано на 06.12.2010 г. по жалба 

срещу заповед на директора на ГДГП-МВР, постъпила на 03.12.2010 г. По 
делото е приложен протокол за случайно разпределение. С определение от 
09.12.2010 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
28.02.2011 г. /над 2 м./; конституирал е страни. Призовки са изпратени на 
10.12.2010 г. На 28.02.2011 г. е даден ход на делото и същото е отложено, 
за събиране на доказателства, за 28.03.2011 г. 

 - адм. д. № 5861/2010 г. е образувано на 04.08.2010 г. по жалба 
срещу РА на НАП, постъпила на 04.08.2010 г. С разпореждане от 
11.08.2010 г., положено върху протокола за случайно разпределение, съдът 
е оставил без движение производството за внасяне на държавна такса. 
Съобщение е изпратено на 12.08.2010 г. Указанията са изпълнени на 
16.08.2010 г. С определение от 16.08.2010 г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 01.11.2010 г. Призовки за страните са изпратени в 
същия ден. За събиране на доказателства на тази дата, допусната 
експертиза, делото е отложено за 17.01.2011 г. Съдът е дал указания за 
вещото лице да пристъпи към изготвяне на експертизата след внесен 
депозит. На тази дата е докладвана молба от вещото лице за удължаване на 
срока по назначената експертиза и делото е отложено за 07.03.2011 г. На 
07.03.2011 г. отново е депозирана молба от вещото лице за удължаване на 
срока, като сочи здравословни и служебни проблеми, не представя 
доказателства в този смисъл. Това е станало причината делото да се 
отложи отново и да бъде насрочено за 09.05.2011 г. Вещото лице два пъти 
става причина за отлагане на съдебни заседания, като съдът не го е 
санкционирал. 

 - адм. д. № 9485/2010 г. е образувано на 21.12.2010 г. по жалба 
срещу РА на НАП, постъпила на 20.12.2010 г. С резолюция от 27.12.2010 
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г., положена писмено върху протокола от разпределението на случаен 
принцип, съдът е оставил без движение и указал внасяне на държавна 
такса. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 29.12.2010 г. 
Указанията са изпълнени на 18.01.2010 г. С определение от 20.01.2011 г. е 
насрочено делото в открито съдебно заседание за 07.03.2011 г. Призовки са 
изпратени на 21.01.2011 г. В съдебно заседание от 07.03.2011 г. е 
допусната експертиза е делото е отложено за 18.04.2011 г. 

 
Искови производства 
 
 - адм. д. № 143/2010 г. е образувано на 08.01.2010 г. по жалба по 

ЗОДОВ, депозирана на 07.01.2010 г. С ръкописна резолюция от 19.01.2010 
г., положена върху протокола от случайното разпределение, съдът е 
разпоредил да се изпрати препис от същата за ответника за становище и 
копие на административната преписка. Молба в този смисъл е депозирана 
в съда с дата 08.01.2010 г. /по-вероятна дата 08.02.2010 г./. С разпореждане 
от 09.02.2010 г. съдът е оставил без движение жалбата и дал указания на 
ищеца, съобщение за което е изпратено на 10.02.2010 г. и получено на 
18.02.2010 г. Молба от жалбоподателя е депозирана на 24.02.2010 г. с 
резолюция на съда от същата дата „к. д.”. Молба от СДВР е депозирана на 
30.03.2010 г. С определение, постановено на 14.04.2010 г., съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 17.05.2010 г. и съобщил 
на страните, на основание чл. 146, във вр. с чл. 140 от ГПК, проекта си на 
доклад. Съобщения са изпратени на 14.04.2010 г. Делото е разгледано в 
едно открито съдебно заседание и решение е постановено на 17.06.2010 г. 
Съобщения за акта на съда са изпратени на 21.06.2010 г. 

 - адм. д. № 6334/2010 г. По искова молба срещу Министерството на 
правосъдието, депозирана на 09.07.2010 г. в Административен съд-гр. 
Русе, тази дата е образувано адм. д. № 339/2010 г. С определение от 
23.08.2010 г. Административен съд-гр. Русе е прекратил производството и 
изпратил същото по подсъдност на Административен съд-София град, 
постъпило на 26.08.2010 г. С определение от 05.10.2010 г. АССГ е 
повдигнал препирня за подсъдност и изпратил делото на ВАС. С 
определение от 20.10.2010 г., постановено по адм. д. № 12816/2010 г., ВАС 
е определил като компетентен да разгледа делото АССГ. С разпореждане 
от 18.11.2010 г. съдът е оставил без движение исковата молба за 
отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение е изпратено на 
18.11.2010 г. и получено на 29.11.2010 г. С определение от 27.12.2010 г. 
съдът е прекратил производството по делото и върнал исковата молба. 
Ищецът редовно е уведомен за акта на съда на 06.01.2011 г. 

 - адм. д. № 4075/2010 г. е образувано на 03.06.2010 г. по искова 
молба, депозирана на 02.06.2010 г. С разпореждане от 07.06.2010 г. съдът е 
оставил без движение на исковата молба. Съобщение до ищеца чрез 
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процесуалния му представител е  изпратено на 08.06.2010 г. и върнато в 
цялост, с отбелязване от 21.07.2010 г., че същият е напуснал адреса. Съдът 
е разпоредил на 26.07.2010 г. да се изпрати ново съобщение и се изиска 
обяснение от призовкаря за причините за забавеното връчване на книжата. 
Нови съобщения са изпратени на 27.07.2010 г. Част от указанията на съда 
са изпълнени с молба от 09.08.2010 г. С резолюция от 11.08.2010 г. съдът е 
разпоредил да се изпълнят всички указания, дадени с разпореждането от 
07.06.2010 г. С определение от 14.10.2010 г. съдът е оставил без 
разглеждане исковата молба, поради неизпълнение на дадените указания. 
Определението е влязло в сила на 16.11.2010 г. 

 
Спрени дела 
 
 - адм. д. № 2502/2010 г. е образувано на 29.03.2010 г. по иск по чл. 

104, ал. 1 от ЗДСл, за обезщетение, след като с определение от 19.03.2010 
г., постановено по адм. д. № 2275/2010 г., е същото е разделено. 
Новообразуваното е разпределено на същия съдия-докладчик ръчно. С 
определение от 29.02.2010 г. настоящото производство е спряно до 
приключване на адм. д. № 2275/2010 г. Съобщения са изпратени на 
30.03.2010 г. Справка за хода на преюдициалното дело е правена на 
05.01.2011 г. 

 - адм. д. № 810/2010 г. е образувано на 28.01.2010 г. на основание 
определение по адм. д. № 611/2010 г., за разделяне. С определение от 
01.02.2010 г. производството по делото е спряно до приключване с влязъл 
в сила акт на адм. д. № 611/2010 г. Новообразуваното е разпределено 
ръчно на същия докладчик. Съобщения за определението за спиране са 
изготвени и изпратени на 02.02.2010 г.Справка за хода на преюдициалното 
производство е правена на 27.08.2010 г., същата е прикрепена с телбод към 
корицата на делото. 

 - адм. д. № 9009/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. след като адм. 
д. № 8743/2009 г. е разделено с определение от 17.12.2009 г. 
Новообразуваното дело е разпределено автоматично през 
електронната система на различен докладчик. С определение от 
29.12.2009г . производството по делото е спряно. Съобщения за акта на 
съда са изпратени на 04.01.2010 г. Справка по делото е правена на 
09.08.2010 г. 

 
Към момента на извършване на проверката съставът няма дела 

без движение.  
 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
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 - адм. д. № 9022/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. по жалба 
срещу решение, с което е потвърден РА на НАП, постъпила на 23.12.2009 
г. По делото е приложен протокол за случайно разпределение. С 
определение от 29.12.2009 г. производството по делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 01.02.2010 г. Съобщения са изпратени на 
05.01.2010 г. В първото открито съдебно заседание е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 
01.03.2010 г. Съобщения за акта на съда са изпратени на 02.03.2010 г. 
Касационна жалба срещу решението е депозирана на 12.04.2010 г., 
администрирана от съда с резолюция от 13.04.2010 г. Съобщения с препис 
от жалбата са изпратени на 13.04.2010 г. По касационната жалба делото е 
изпратено във ВАС с писмо от 14.05.2010 г. 

 - адм. д. № 1394/2010 г. е образувано на 17.02.2010 г. по жалба 
срещу заповед на главния директор на Главна дирекция „Охрана”, 
постъпила на 17.02.2010 г. Делото е решено в едно съдебно заседание от 
12.04.2010 г., насрочено с определение от 19.02.2010 г., съобщение за което 
са изпратени 22.02.2010 г. Решение по делото е постановено на 03.05.2010 
г. Съобщения за акта на съда са изпратени на страните на 05.05.2010 г. 
Касационна жалба е депозирана на 14.05.2010 г., администрирана с 
резолюция от 15.05.2010 г. Делото по касационната жалба е изпратено във 
ВАС с писмо от 15.06.2010 г. 

 - адм. д. № 9134/2009 г. е образувано на 30.12.2009 г. след като с 
решение на ВАС е отменено решение на АССГ, постановено по адм. д. № 
999/2009 г., и делото е върнато за разглеждане от друг състав. С 
определение от 05.01.2010 г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 08.03.2010 г. Съобщения са изпратени на 05.01.2010 г. В 
първото открито съдебно заседание делото е обявено за решаване. Съдебно 
решение е постановено на 29.03.2010 г., като съобщения за страните са 
изпратени на 29.03.2010 г. Срещу решението е депозирана касационна 
жалба на 28.04.2010 г., администрирана с резолюция на съдията от 
29.04.2010 г. Съобщения с преписа от жалбата са изпратени на 30.04.2010 
г. Делото по касационната жалба е изпратено във ВАС с писмо от 
20.05.2010 г. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 
 - адм. д. № 2033/2010 г. По делото са проведени две открити 

съдебни заседания. В съдебно заседание, проведено на 07.06.2010 г., съдът 
е приключил устните състезания и обявил делото за решаване. С 
определение от 07.07.2010 г. е отменено определението за даване ход по 
същество, съдът е оставил без движение производството по жалбата и дал 
указания за представяне на доказателства, че жалбата е подадена в срока, 
определен в чл. 149, ал. 1 от АПК. С определение от 05.08.2010 г. съдът е 
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оставил без разглеждане жалбата, като е приел, че е просрочена. 
Последното е потвърдено с определение на ВАС, постановено на 
04.02.2011 г. по адм. д. № 12933/2010 г. 

 
- адм.д. №4636/2010г. – делото е насрочено за разглеждане в открито 

съдебно заседание на 14.03.11г. 
 

- адм.д. №3525/2010г. – Делото е образувано на 12.05.10г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик. С определение от 13.05.2010г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание, конституирани са страни, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства.  Съобщения до 
страните са изпратени на 14.05.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 20.09.10г., в което са събрани доказателства и на делото е 
даден ход по същество. С определение от 04.10.10г. е отменено 
определението за даване на ход по същество, след като съдът е 
констатирал, че в административната преписка липсват доказателства за 
подаване на жалбата в установения в чл.149, ал.1 АПК срок, жалбата е 
оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания за 
представяне на определени доказателства. С определение от 26.11.10г. след 
като съдът е констатирал, че в определения срок жалбоподателят не е 
представил доказателства за подаване на жалбата в срок, на основание 
чл.159, т.5 АПК е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил 
производството по делото. Страните са уведомени със съобщения от 
29.11.10г.  
 

- адм.д. №5429/2010г. – Делото е образувано на 22.07.10г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 26.07.10г. производството е оставено без 
движение с оглед внасянето на държавна такса. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от 03.08.10г. С определение от 11.08.2010г. 
делото е насрочено в открито съдебно заседание, конституирани са страни, 
на страните е указана необходимостта от събиране на определени 
доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 18.10.10г., в 
което на делото не е даден ход.  Проведено е открито съдебно заседание на 
29.11.10г., в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. С определение от 20.01.11г. е отменено определението за даване 
на ход по същество, като на страните са дадени указания за уточняване на 
определени обстоятелства. Проведено е открито съдебно заседание на 
07.02.11г., в което са събрани доказателства и делото е отложено за 
28.03.11г., за даване на възможност ответникът да представи доказателства 
в уточнение на констатирани в съдебното заседание несъответствия. 
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Първоинстанционни дела, разглеждани от тричленен съдебен 
състав 

 - адм. д. № 5945/2008 г. е образувано на 14.10.2008 г. по жалба на 
„Българска телекомуникационна компания” АД против Наредба за цените 
при сделки с недвижими имоти на Столична община, постъпила с вх. № 
13776/10.10.2008 г. Върху жалбата е направено отбелязване, че делото е 
разпределено за разглеждане от съдия Пламен Горелски. Производството е 
по реда на чл. 185-196 от АПК. С разпореждане от 16.10.2008 г. съдът е 
оставил производството по жалбата без движение. Съобщения са 
изпратени на 16.10.2008 г. С определение от 29.10.2008 г. производството 
за спиране действието на Наредбата е насрочено в открито съдебно 
заседание за 24.11.2008 г. Във второто открито съдебно заседание, 
проведено на 16.01.2009 г., съдът е дал ход по същество. Решение по 
делото е постановено на 03.02.2009 г. По касационна жалба е постановено 
решение от 28.07.2009 г. на ВАС, с което е отменен частично обжалвания 
акт. 

 
Стари дела /висящи/ 

 
- адм.д. №6335/2008г. – Делото е образувано на 27.10.08г. след като 

с  определение от 12.09.2008г. от производството по адм.д.№2798/2008г., 
по описа на АССГ, І-7 състав е отделен предявения иск с правно основание 
чл.121, ал.1, т.3 ЗДСл. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С определение от 04.11.08г. производството по делото е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 до влизане в 
сила на решението по адм.д.№2798/2008г. Страните са уведомени със 
съобщения от 05.11.08г. Не са извършвани отбелязвания за извършени 
справки за движението на преюдициалното производство. С разпореждане 
от 24.01.11г. е разпоредено прилагане на заверен препис от решението на 
АССГ и ВАС по адм.д.№4513/2009г. С разпореждане от 25.01.11г. 
производството по делото е възобновено, делото е насрочено за 
разглеждане в открито съдебно заседание за 28.03.11г., конституирани са 
страните, на страните е указана необходимостта от събиране на 
определени доказателства.  

 
Бързи производства 

 
- адм.д. №2047/2010г. – Делото е образувано на 12.03.10г. по искане 

за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
13.03.2010г. е оставено без уважение постъпилото искане. Съобщение за 
постановеното определение е изпратено на 15.03.10г. / видно от извършено 
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отбелязване върху копие от изпратеното писмо, без подпис на лицето, 
извършило отбелязването/.  
 

- адм.д. №1024/2010г. – Делото е образувано на 04.02.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
04.02.2010г. е постановено разкриване на данъчна информация. 
Съобщение за постановеното определение е изпратено на 04.02.10г. / 
видно от извършено отбелязване върху копие от изпратеното писмо, без 
подпис на лицето, извършило отбелязването/.  
 

- адм.д. №1810/2010г. – Делото е образувано на 01.03.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
02.03.2010г. е постановено разкриване на данъчна информация. 
Съобщение за постановеното определение е изпратено на 02.03.10г. / 
видно от извършено отбелязване върху копие от изпратеното писмо, без 
подпис на лицето, извършило отбелязването/.  

 
Касационни дела 
Съдия Пламен Горелски е председател на VІ касационен състав с 

членове Антоанета Аргирова и Весела Николова.  
 
 - к. адм. д. № 8443/2010 г. /съдии: Антоанета Аргирова, Пламен 

Горелски-докладчик, и В. Николова/ е образувано на 16.11.2010 г. по 
касационна жалба, получена на 15.11.20110 г. Протокол за разпределение 
от 16.11.2010 г. Делото насрочено в първо открито съдебно заседание за 
08.04.2011 г. Призовки са изпратени на 24.11.2010 г. 

 - к. адм. д. № 1209/2011 г. /съдии: Антоанета Аргирова, Пламен 
Горелски-докладчик, и В. Николова/ е образувано на 16.02.2011 г. по 
касационна жалба, получена на 15.02.2011 г. Протокол за разпределение от 
16.02.2011 г. Делото насрочено в първо открито съдебно заседание за 
08.04.2011 г. 

 
Касационни производства - отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 5745/2010г. 12.11.10г. 13.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

Пламен 
Горелски 
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делото е насрочено за 
18.02.11г.  

 
 

Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 2033/2010г. 07.06.10г. 07.07.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

производството по 
жалбата е оставено без 

движение. 

Пламен 
Горелски 

2. 7660/2009г. 15.03.10г. 09.04.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 17.05.10г. 

Пламен 
Горелски 

3. 3525/2010г. 20.09.10г. 04.10.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

производството по 
жалбата е оставено без 

движение. 

Пламен 
Горелски 

4. 5429/2010г. 29.11.10г. 20.01.11г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 07.02.11г. 

Пламен 
Горелски 

5. 4636/2010г. 06.12.10г. 24.01.11г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 14.03.11г. 

Пламен 
Горелски 

 
 
Изводи за дейността на І-14 състав – съдия Пламен Горелски: 
 
 Проверката на редовността на жалбите е извършвана 

своевременно в срок до 6 дни от образуването на делата. 
 Съставът се е произнасял своевременно в срок до 3 дни по 

исканията за доказателства в закрити съдебни заседания и е насрочвал 
делата за разглеждане в открито съдебно заседание, съобразно 
изискванията на чл. 171, ал.5 АПК. 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия 
ден, след постановяване на съдебния акт.  

 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства или неизготвяне на 
допусната експертиза в определения от съда срок / по адм. д. № 5861/2010 
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г. вещото лице два пъти става причина за отлагане на съдебни заседания, 
като съдът не го е санкционирал/. 

 Съставът е спазвал разпоредбата на чл.157, ал.1 АПК, само в 
изолирани случаи се констатира насрочване на делото за разглеждане на 
делото в открито съдебно заседание в срок по-дълъг от 2 месеца - адм. д. № 
9020/2010 г. 

 Съдебните заседания за отлагани през периоди не по-дълги от 2 
месеца.  

 Производството по делата е спирано на основание чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК. Справки за движението на преюдициалните производства не  са 
извършвани редовно /по  адм.д. №6335/2008г.липсва справка/, като 
преобладаващата част от спрените дела и  преюдициалните производства 
се разглеждат от същия съдебен състав; 

 Констатира се различна практика при разпределението на делата 
в случаите на разделяне на производството им и по предявен иск за 
присъждане на обезщетение. Например по адм. д. № 2502/2010 г. и адм. д. 
№ 810/2010 г. е извършено ръчно разпределение на същия съдия 
докладчик, докато по - адм. д. № 9009/2009 г. е извършено автоматично 
разпределение на делото чрез електронната система за разпределение на 
делата и е определен  различен докладчик.  

  Касационни жалби са администрирани своевременно. 
 Бързите производства са администрирани своевременно, в 

сроковете по чл.75, ал.2 ДОПК. За 2010г. на състава за разпределени и 
приключени 34 бързи производства по чл.75 от ДОПК;  

  Броят на  делата през 2010год., по които е отменен хода по 
същество е малък – 6 бр. дела; 

 Съдебните актове през 2010г. са постановявани в срок; 
 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 

отмяна на хода по същество е 4 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 15 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

  Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 31 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение /за 2010 г. е 50 %. 

 
 
І-15 състав – съдия Полина Якимова 
 
Висящи дела, насрочени 
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- адм.д. №9638/2010г. – Делото е образувано на 27.12.10г. по жалба, 

постъпила на 23.12.2010г. Приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик от 23.12.2010г. С разпореждане от 07.01.2011г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства. Страните са 
уведомени със съобщения от 10.01.11г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 10.02.11г., в което на делото е даден ход, приети са 
доказателства, допусната е ССЕ, делото е отложено за събиране на 
доказателства за 14.04.11г.  
 

- адм.д. №3616/2010г. – Делото е образувано на 15.05.10г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 18.05.2010г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства. Страните са 
уведомени със съобщения от 18.05.2010г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 17.06.10г., в което на делото е даден ход, приети са 
доказателства, ответникът е задължен в 14-дневен срок да комплектова 
административната преписка в цялост. В проведено на 30.09.10г. открито 
съдебно заседание на делото е даден ход, приети са доказателства, 
допусната е ССЕ, делото е отложено за събиране на доказателства. В 
проведено на 18.11.10г. открито съдебно заседание делото е отложено за 
даване на възможност на вещото лице да изготви заключението си. На 
02.02.11г. отново е депозирана молба от вещото лице с изложени причини 
за невъзможността да изготви експертизата. В проведено на 03.02.11г. 
открито съдебно заседание делото е отложено за даване на възможност на 
вещото лице да изготви заключението си и делото е отложено за 31.03.11г. 
 

- адм.д. №7187/2010г. – Делото е образувано на 04.10.10г. по жалба, 
постъпила на 01.10.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик 
от същата дата. С разпореждане от 08.10.2010г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание, на страните е указана необходимостта от 
събиране на определени доказателства. Страните са уведомени със 
съобщения от 12.10.2010г. Проведено е открито съдебно заседание на 
04.11.10г., в което на делото е даден ход, приети са доказателства, 
допуснати са свидетели и делото е отложено за събиране на доказателства. 
В проведено на 16.12.10г. и на 24.02.11г.  открити съдебни заседания на 
делото е даден ход, приети са доказателства, делото е отложено за 
събиране на доказателства, делото е отложено за 07.04.11г. 

 
Искови производства 
 



 108

 - адм. д. № 3569/2010 г. е образувано на 14.05.2010 г. по искова 
молба, постъпила на 13.05.2010 г. Протокол за разпределение на делото от 
14.05.2010 г. С разпореждане от 15.05.2010 г. исковата молба е оставена 
без движение; даден едноседмичен срок за отстраняване на нередовности – 
невнесена държавна такса; конкретизиране на периода на претенцията. 
След отстраняване на нередовностите е постановено разпореждане от 
01.06.2010 г. по чл. 131 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК. Разпореждането е 
постановено на следващия ден от отстраняване на нередовностите. 
Определение по чл. 140 от ГПК е постановено на 17.07.2010 г. – два дни 
след постъпването на писмен отговор. Първо открито съдебно заседание е 
насрочено за 30.09.2010 г. /период на съдебна ваканция/. В съдебно 
заседание от тази дата е даден ход, приети са доказателства и назначена 
експертиза. Следващо съдебно заседание е насрочено за след два месеца 
/25.11.2010 г. /липсва проект на доклад/. Следващо съдебно заседание, за 
събиране на доказателства, е насрочено за 03.02.2011 г. Молбите по 
движение на делото са администрирани на следващия ден от тяхното 
постъпване. В съдебно заседание от 03.02.2011 г. е даден ход по същество 
и делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 
18.02.2011 г. /15 дни от датата на съдебното заседание/. Съобщения за 
съдебния акт са изготвени в деня на неговото постановяване. 

 - адм. д. № 3709/2010 г. е образувано на 18.05.2010 г. по искова 
молба, постъпила на 18.05.2010 г. С разпореждане от 21.05.2010 г. исковата 
молба е оставена без движение. Давани са указания два пъти, като и двата 
пъти е удължаван определения срок за отстраняване на нередовностите. С 
определение от 28.07.2010 г. съдът е върнал исковата молба и прекратил 
производството. Съобщения са изпратени на същата дата. 

 - адм. д. № 6218/2010 г. е образувано на 20.08.2010 г. по искова 
молба, постъпила на 20.08.2010 г. Протокол за разпределение от същата 
дата. С разпореждане от 31.08.2010 г. /11 дни след образуване на делото/ 
исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. С 
разпореждане от 29.09.2010 г., деня в който са отстранени нередовностите, 
съдът е дал указания по чл. 131 от ГПК. Определение по чл. 140 от ГПК е 
постановено на 11.11.2010 г., само по насрочване на делото в открито 
заседание. Определението по чл. 140 от ГПК е постановено в деня на 
постъпване на писмения отговор.  Първото открито съдебно заседание е 
насрочено в едномесечен срок от постановяването на определението по чл. 
140 от ГПК. В това съдебно заседание е даден ход на делото, приети са 
доказателства. Ново съдебно заседание, за събиране на доказателства, е 
насрочено след два месеца. В това заседание е даден ход по същество 
Решение е постановено в 20-дневен срок от заседанието по същество. 
Съобщения за акта на съда са изпратени в 2-дневен срок от 
постановяването му.  
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Без движение 
 
- адм.д. №9706/2010г. – Делото е образувано на 28.12.10г. по жалба, 

постъпила на 27.12.10г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. 
С разпореждане от 04.01.2011г. делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание, на страните е указана необходимостта от 
събиране на определени доказателства. Съобщения до страните са 
изпратени на 06.01.11г. Съобщението до жалбоподателят е върнато в 
цялост с отбелязване от 12.01.11г., че лицето не живее на посочения адрес. 
С резолюция от 13.01.11г. е разпоредено изискване на справка от СДВР за 
постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя. Справката е изискана с 
писмо от 17.01.11г. Исканата информация е постъпила с писмо на СДВР от 
28.01.11г. Ново съобщение до жалбоподателя е изпратено на посочения в 
справката адрес на 31.01.11г. и върнато в цялост с отбелязване от 
02.02.11г., че лицето не живее на адреса. Проведено е открито съдебно 
заседание на 17.02.11г., в което на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на жалбоподателя, производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания жалбоподателят да посочи адрес за 
призоваване по делото, като определението да му се съобщи по реда на 
чл.158, ал.2 АПК. Обявление до жалбоподателя е поставено на 18.02.11г. и 
свалено на 28.02.11г.  

 
Спрени дела 
 
- адм.д. №7446/2010г. – Делото е образувано на 12.10.10г. по жалба, 

постъпила на 11.10.10г., в която е направено и искане за спиране на 
производството, което ще бъде образувано. Приложен е протокол за избор 
на съдия докладчик. С разпореждане от 15.10.10г. е разпоредено изискване 
от СРС на удостоверение за страните и предмета и етапа, на който се 
намира соченото като преюдициално производство. В изпълнение на 
разпореждането е изпратено писмо до СРС на 19.10.10г. На 18.11.10г. е 
постъпило писмо от СРС с приложено постановеното невлязло в сила 
решение по посоченото дело. С определение от 19.11.10г. производството 
по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и 
чл.206, ал.2 АПК до приключване на производството по гр.д.№3320/2010г. 
по описа на СРС. Страните са уведомени със съобщения от 22.11.10г. По 
делото не са извършвани отбелязвания, за това дали са извършвани 
справки за хода на преюдициалното производство.  
 

- адм.д. №6415/2010г. – Делото е образувано на 30.08.10г. след като 
с разпореждане от 26.08.2010г. от производството по адм.д.№5907/2010г. 
е отделен предявения иск за присъждане на обезщетение. Не е приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 01.09.10г. 
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производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във 
връзка с чл.144 и чл.206, ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения 
от 02.09.10г. Извършено / подписано от на лицето, което го е извършило/ е 
отбелязване от 14.01.11г. за извършена справка за движението на 
преюдициалното производство.  
 

- адм.д. №2390/2010г. – Делото е образувано на 23.03.10г. след като 
с разпореждане от 16.03.2010г. от производството по адм.д.№2022/2010г. 
е отделен предявения иск за присъждане на обезщетение. Приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик, в който е посочено че е 
извършено ръчно разпределение на делото по причина на връзката 
между делата. С определение от 23.03.10г. производството по делото е 
спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във връзка с чл.144 и чл.206, 
ал.2 АПК. Страните са уведомени със съобщения от 24.03.10г. Извършени 
/подписани от лицето, което ги е извършило/ са отбелязвания от 25.06.10г. 
и 14.01.11г. за извършени справки за движението на преюдициалното 
производство.  

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
 - адм. д. № 1659/2010 г. е образувано на 25.02.2010 г. по жалба 

срещу РА на НАП, постъпила на 24.02.2010 г. С разпореждане от 
02.03.2010 г. е насрочила делото в открито съдебно заседание за 15.04.2010 
г. Съобщения са изпратени на 04.03.2010 г. Делото обявено за решаване в 
първото заседание. Решение е постановено на 10.05.2010 г., на която дата 
са изпратени съобщения за страните. Касационна жалба е депозирана на 
28.05.2010 г. С разпореждане от 31.05.2010 г. съдът е указал изпращане на 
препис от жалбата и 7-дневен срок за отговор по същата. Съобщение за 
указанията на съда е изпратено на 31.05.2010 г. Делото по касационната 
жалба е изпратено във ВАС с писмо от 01.07.2010 г. 

 
- адм.д. №763/2010г. – Делото е образувано на 26.01.10г. по жалба, 

постъпила на 25.01.10г. Приложен протокол за избор на съдия докладчик. 
Проведено е открито съдебно заседание на 25.03.10г., в което на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение №1005/19.04.10г. 
Съобщения до страните са изпратени на 19.04.10г. Касационна жалба 
срещу постановеното решение е постъпила на 23.04.10г. С разпореждане 
от 26.04.10г. производството по жалбата е оставено без движение с оглед 
внасянето на държавна такса. Съобщение до жалбоподателя е изпратено на 
28.04.10г. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 
11.05.10г. С разпореждане от 12.05.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на ответника за отговор в 7-дневен срок. Съобщение е 
изпратено на 12.05.10г. Делото е изпратено на ВАС с писмо от 08.06.10г., 
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където е образувано адм.д.№7673/2010г. по описа на ВАС. С решение от 
20.12.10г. е оставено в сила, постановеното от АССГ решение. 
 

- адм.д. №1200/2010г. – Делото е образувано на 10.02.10г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. Проведени са открити съдебни заседания на 18.03.10г. и 
13.05.10г., в което на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение №1750/04.06.10г. Съобщения до страните са изпратени на 
04.06.10г. Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
21.06.10г. С разпореждане от 23.06.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от жалбата на ответника за отговор в 7-дневен срок. Съобщение е 
изпратено на 23.06.10г. С разпореждане от 22.07.10г. е разпоредено 
изпращане на делото на ВАС. Делото е изпратено на ВАС с писмо от 
22.07.10г., където е образувано адм.д.№9571/2010г. по описа на ВАС. С 
решение от 27.12.10г. е оставено в сила, постановеното от АССГ решение. 
Делото е върнато в АССГ на 29.12.10г.  

 
Дела с отменен ход по същество 
 
 - адм. д. № 3316/2009 г. По делото са проведени 5 открити съдебни 

заседания. В третото открито съдебно заседание, проведено на 19.01.2010 
г., делото е обявено за решаване. С определение от 22.01.2010 г. съдът е 
отменил акта си за даване на ход по същество след като е съобразил, че 
делото не е изяснено от фактическа страна и насрочил делото в открито 
съдебно заседание. Към момента на проверката производството е 
приключено с влязло в сила решение, постановено на 27.04.2010 г. 

 
Бързи производства 
 
 - ч. адм. д. № 6456/2010 г. е образувано на 02.09.2010 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК от ОД на МВР-Стара Загора, 
постъпило на 02.09.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е 
постановено на 02.09.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна 
информация и определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от 
02.09.2010 г. Съобщение е изпратено на 07.09.2010 г. От делото не може да 
бъде направен категоричен извод, че съдебния акт е постановен на датата, 
посочена в него. От справка по книгата за закрити съдебни заседания се 
установява, че действителната дата на постановяване на определението е 
03.09.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 9424/2010 г. е образувано на 17.12.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от Окръжен следствен отдел-
Бургас, постъпило на 17.12.2010 г. С определение от 17.12.2010 г., 
съгласно отбелязването в същото, съдът е постановил разкриването на 
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исканата информация и определил 1 – месечен срок за това, считано от 
17.1.2010 г. Съобщение е изпратено на 20.12.2010 г. От книгата за закрити 
съдебни заседания се установява, че съдебният акт действително е 
постановен на датата, отразена в същия. 

 - ч. адм. д. № 9140/2010 г. е образувано на 08.12.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от 04 РПУ-СДВР, постъпило на 
08.12.2010 г. С определение от 08.12.2010 г., съгласно отбелязването в 
същото, съдът е оставил без уважение искането. Съобщение е изпратено на 
08.12.2010 г. 

 
Стари дела /висящи/ 
 
 - адм. д. № 4990/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. със страни ”К. 

М.” АД и Агенция „Митници”. По делото са проведени четири открити 
съдебни заседания. В съдебно заседание от 14.04.2009 г. е даден ход по 
същество. С определение от 11.05.2009 г. съдът отменя определението си 
за даване ход по същество и е спрял производството по делото до 
приключване на адм. д. № 2362/2008 г. на АССГ. Правени са справки за 
хода на преюдициалното производство. 

 - адм. д. № 5184/2008 г. е образувано на 02.09.2008 г. със страни ”К. 
М.” АД и Агенция „Митници”. На 14.04.2009 г. е даден ход по същество. С 
определение от 11.05.2009 г. е отменен хода по същество и производството 
е спряно до приключване на адм. д. № 2362/2008 г. на АССГ. Правени са 
справки за хода на преюдициалното производство. 

 - адм. д. № 5005/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. със страни ”К. 
М.” АД и Агенция „Митници”. Обстоятелствата са идентични с тези по 
предходните две дела. 

 
Касационни дела 
 
Съдия Полина Якимова е втори член съдия на ІХ касационен състав 

с председател Наталия Ангелова и първи член Весела Павлова.  
 
 - к. адм. д. № 1577/2011 г. /съдии: Наталия Ангелова, Полина 

Якимова-докладчик, и Весела Павлова/ е образувано на 28.02.2011 г. по 
касационна жалба, получена на 24.02.2011 г. Протокол за разпределение от 
28.02.2011 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
29.04.2011 г. Изготвени и изпратени призовки на 08.03.2011 г. 

 - к. адм. д. № 1575/2011 г. е образувано на 28.02.2011 г. по 
касационна жалба, получена на 24.02.2011 г. Насрочено в открито съдебно 
заседание за 29.04.2011 г. Изготвени и изпратени призовки на 08.03.2011 г. 

 
Отменен ход по същество 
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 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 3316/2009г. 19.01.10г. 22.01.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 23.02.10г. 

Полина 
Якимова 

2. 3268/2010г. 14.10.10г. 08.11.10г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 09.12.10г. 

Полина 
Якимова 

3. 4166/2010г. 11.11.10г. 07.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Полина 
Якимова 

 
Изводи за дейността на І-15 състав – съдия Полина Якимова: 
 
 Проверката на редовността на жалбите и исковите молби е 

извършвана своевременно в срок до 3 дни от образуването на дела; 
 Съставът се е произнасял своевременно в срок до 6 дни по 

исканията за доказателства в закрити съдебни заседания и е насрочвал 
делото за разглеждане в открито съдебно заседание, съобразно 
изискванията на чл. 171, ал.5 АПК; 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия 
ден, след постановяване на съдебния акт;  

 Молбите по движение на делата са администрирани на следващия 
ден от тяхното постъпване; 

 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства или неизготвяне на 
допусната експертиза в определения от съда срок / по адм. д. № 3616/2010 
г. вещото лице няколко пъти става причина за отлагане на съдебни 
заседания /; 

 Съставът е спазвал разпоредбата на чл.157, ал.1 АПК, като не се 
констатира насрочване на делата за разглеждане в открито съдебно 
заседание в срок по-дълъг от 2 месеца; 

 Съдебните заседания за отлагани през периоди не по-дълги от 2 
месеца; 

 Производството по делата е спирано на основание чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК. Справки за движението на преюдициалните производства   са 
извършвани редовно /по  адм.д. адм.д. №7446/2010г. липсва справка/, като 
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преобладаващата част от спрените дела и  преюдициалните производства 
се разглеждат от същия съдебен състав; 

 Касационните жалби са администрирани своевременно; 
 Бързите производства са администрирани своевременно, в 

сроковете по чл.75, ал.2 ДОПК. За 2010г. на състава за разпределени и 
приключени 54 бързи производства по чл.75 от ДОПК; 

  Броят  на делата през 2010год., по които е отменян хода по  
същество е много малък-  3 бр. дела; 

 Съдебните актове през 2010г. са постановявани в срок; 
 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 

отмяна на хода по същество е 2 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. е намалял с 2 бр. в сравнение с броя на висящите 
първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

 Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 34 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение / за 2010 г. е 41 %.  

 
 
І-16 състав – съдия Ралица Романова 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм. д. № 6713/2010 г. е образувано на 14.09.2010 г. по жалба 

срещу РА на НАП, постъпила с вх. № 17282/14.09.2010 г. С разпореждане 
от 20.09.2010 г. производството е насрочено в открито съдебно заседание 
за 17.11.2010 г. Призовки за страните са изпратени на 21.09.2010 г. и са 
получени от страните на 24, 27 и 28.09.2010 г. В съдебно заседание от 
17.11.2010 г. е даден ход на делото и допусната съдебна експертиза и 
делото е отложено за 16.02.2010 г. Съобщение за вещото лице е изпратено 
на 19.11.2010 г. и получено на 22.11.2010 г. С молба, депозирана на 
18.11.2010 г., жалбоподателят е конкретизирал задачите по допуснатата 
експертиза. Доказателство за внесен депозит е представено на 23.11.2010 г. 
Съобщение със задачите за вещото лице е изпратено на 26.11.2010 г., 
съответно е получено на 29.11.2010 г. На 09.02.2011 г. е депозирана молба 
от вещото лице за удължаване на срока за изготвяне на заключението. В 
съдебно заседание от 16.02.2011 г. съдът е предоставил възможност на 
вещото лице за изготвяне на заключението и насрочил делото за 20.04.2011 
г. По делото е приложен протокол за случайно разпределение на делата. 



 115

 - адм. д. № 9312/2010 г. е образувано на 14.12.2010 г., след като 
Върховния административен съд с Решение 14773/02.12.2010 г., 
постановено по адм. д. № 2914/2010 г., е отменил Решение № 
117/28.12.2009 г. по адм. д. № 6841/2009 г. на АССГ и върнал делото за 
ново разглеждане от друг състав. Делото е постъпило в АССГ на 
03.12.2010 г. Протоколът за избор на съдия е от 14.12.2010 г. С 
разпореждане от 27.12.2010 г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 16.02.2011 г. Съобщение за страните са изпратени на 
29.12.2010 г. -  получени на 03, 04 и 10.01.2011 г. На 16.02.2011 г. делото е 
отложено за 16.03.2011 г., след като съдът е констатирал, че 
доказателствата, които страната е следвало да представи съгласно 
указанията на ВАС, не са представени, като е указал, че при 
непредставянето им в следващо съдебно заседание съдът ще счете, че не 
съществуват. 

 - адм. д. № 6735/2010 г. е образувано на 15.09.2010 г., след като 
Върховния административен съд с Решение 10511/25.08.2010 г., 
постановено по адм. д. № 1852/2010 г., е отменил Решение № 92/07.12.2009 
г. по адм. д. № 7725/2008 г. на АССГ и върнал делото за ново разглеждане 
от друг състав. Делото е постъпило в ААСГ с вх. № 16583/27.08.2010 г. 
Протоколът за избор на съдебен състав е от 15.09.2010 г. С разпореждане 
от 23.09.2010 г. производството по делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 17.11.2010 г. Съобщения са изготвени и изпратени на 
27.09.2010 г., последното от които е получено на 01.10.2010 г. Вещото лице 
е отбелязано, че е уведомено по телефона. Ново съдебно заседание, за 
събиране на доказателства, е насрочено за 16.02.2011 г. С определение от 
26.11.2010 г. съдът е допуснал двете експертизи, за които е направено 
процесуално искане в съдебното заседание, и назначени вещи лица. На 
29.12.2010 г. по делото е депозирана молба от едно от вещите лица за 
замяната му с друго. С определение от 04.01.2011 г. съдът е назначил друго 
вещо лице. Съдът се е произнасял по тези процесуални въпроси с изрични 
актове, оформяни като самостоятелни документи от делото. На 16.02.2011 
г. делото е отложено, за събиране на доказателства, назначена тройна 
експертиза, и насрочено за 04.05.2011 г. 

 
Искови производства 
 
 - адм. д. № 503/2011 г. е образувано на 20.01.2011 г. след като с 

определение от 18.01.2011 г., постановено по адм. д. № 69/2011 г., ВАС е 
решил спор за подсъдност между Административен съд-Русе и 
Административен съд - София град. С разпореждане от 21.01.2011 г. е 
изпратен препис от исковата молба за ответника и дадени указания. 
Указанията изпълнени на 01.02.2011 г. С разпореждане от 02.02.2011 г. 
съдът е оставил исковата молба без движение, съобщено на ищеца на 
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14.02.2011 г. С определение от 25.02.2011 г. съдът е върнал исковата молба 
и прекратил производството, поради неизпълнение на дадените указания. 
Последното е доведено да знанието на ищеца на 09.03.2011 г. със 
съобщение, изпратено на 28.02.2011 г. 

 - адм. д. № 6812/2010 г. е образувано на 17.09.2010 г. след развил се 
спор за подсъдност и решен с определение от 20.10.2010 г, постановено по 
адм. д. № 12940/2010 г. на ВАС между Административен съд-Русе и 
Административен съд-София град. С разпореждане от 20.12.2010 г. съдът е 
изпратил препис от исковата молба на ответника и дал указания. 
Последните са изпълнени на 12.01.2011 г. С разпореждане от 13.01.2011 г. 
исковата молба е оставена без движение и са дадени указания на ищеца, 
уведомен на 20.01.2011 г. С определение от 28.01.2011 г. исковата молба е 
върната и производството по делото е прекратено, поради неизпълнение на 
дадените указания. Ищецът е уведомен на 04.02.2011 г. и актът е влязъл в 
сила. 

- адм. д. № 5958/2010 г. е образувано на 10.08.2010 г. по искова 
молба, постъпила на 09.08.2010 г. Протокол за разпределение на делото 
/съдия Пламен Горелски/ от датата на образуването му. С определение от 
11.08.2010 г., определения докладчик се отвежда от разглеждане на делото. 
За съдия-докладчик е определена съдия Ралица Романова, с протокол за 
случайно разпределение от 16.08.2010 г. В 14-дневен срок е постановено 
разпореждане, с което исковата молба е оставена без движение. С 
определение от 06.10.2010 г. исковата молба е оставена без разглеждане и 
върната, поради неотстранени в срок нередовности. Съобщения за 
определението на съда са изпратени в деня, следващ датата на неговото 
постановяване. 

 
Без движение  
 
 - адм. д. № 9023/2010 г. е образувано на 06.12.2010 г. по жалба 

срещу Разпореждане № СП-1693/21.10.2010 г. на ръководителя по 
изплащане на обезщетенията и помощите при СУСО НОИ, постъпила на 
03.12.2010 г. С разпореждане от 08.12.2010 г. производството по делото е 
оставено без движение за внасяне на държавна такса. Съобщение е 
изготвено и изпратено на 09.12.2010 г. В изпълнение на указанията е 
депозирана молба на 10.12.2010 г. С разпореждане от 27.12.2010 г. е 
указано на органа, чието разпореждане се обжалва, комплектоване на 
преписката. Съобщение от 29.12.2010 г. е получено на 14.01.2011 г. 
Указанията изпълнени на 21.01.2011 г. С разпореждане от 25.01.2011 г. 
съдът е указал на административния орган да представи доказателство, 
относно компетентността на лицето, подписало обжалваното 
разпореждане. Със същото разпореждане са дадени указания на 
председателя на ТЕЛК, гр. София. Съобщенията, изпратени на 26.01.2011 
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г., са получени на 07 и 10.02.2011 г. на 04.02.2011 г. съдът е дал указания 
на жалбоподателя да заяви дали поддържа жалбата си, евентуално да 
обоснове правния си интерес, в случай, че я поддържа. Съобщението до 
жалбоподателя е върнато в цялост с отбелязване, че е починал по сведения 
на съседи. С разпореждане от 11.02.2011 г. съдът е разпоредил да се изиска 
препис от акт за смърт и удостоверение за наследници от СО Район 
„Люлин”. С писмо, с копие до АССГ от 24.02.2011 г., СО-Район „Люлин” е 
препратила писмото до кмета на Район „Витоша”. 

 
- адм.д. №1027/2010г. – Делото е образувано на 04.02.10г. по жалба, 

постъпила по подсъдност от АССЗ на същата дата. Приложен е протокол 
за избор на съдия докладчик. С разпореждане от 09.02.2010г. 
производството по жалбата е оставено без движение с дадени указания 
внасяне на държавна такса. Съобщение до жалбоподателят е изпратено на 
10.02.10г. С определение №703/09.03.10г. подадената жалба е оставена без 
разглеждане, поради неотстраняване на констатираните от съда 
нередовности, и производството по делото е прекратено. Частна жалба 
срещу постановеното определение е постъпила н 29.03.10г. С определение 
от 13.04.10г., постановено по образуваното адм.д.№4635/2010г. по описа 
на ВАС, е отменено определението от 09.03.10г. на АССГ и делото е 
върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. След 
връщане на делото в АССГ с определение от 22.04.10г. са оставени без 
уважение молбите на жалбоподателя за освобождаване от заплащането на 
държавна такса и за предоставяне на правна помощ, и производството по 
делото отново е оставено без движение с дадени указания за внасяне на 
държавна такса. Частна жалба срещу постановеното определение е 
постъпила на 15.05.10г. Делото е изпратено във ВАС с писмо от 18.05.10г., 
където е образувано адм.д.№7023/2010г. по описа на ВАС. С определение 
от 28.06.10г. ВАС е отменил определението на АССГ от 22.04.10г. в частта, 
с която се отказва предоставянето на правна помощ и освобождаване от 
заплащане на държавна такса и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. След връщане на делото в АССГ е 
постановено разпореждане от 08.07.10г., с което жалбоподателят е 
освободен от внасянето на държавна такса и производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания жалбоподателят да представи 
жалбата или искането до ГДИН, с което се възразява срещу 
незаконосъобразното бездействие на началника на затвора гр. Стара 
Загора. „Писмено изявление” от жалбоподателя е постъпило на 29.07.10г. 
С определение №2628/06.08.10г. е оставена без разглеждане подадената 
жалба и производството по делото е прекратено. По частна жалба от 
25.08.10г. срещу постановеното определение е образувано 
адм.д.№12399/2010г. по описа на ВАС. С определение от 12.10.10г. ВАС е 
отменил постановеното от АССГ определение и е върнал делото за 
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продължаване на съдопроизводствените действия. След връщане на делото 
в АССГ е постановено разпореждане от 22.12.10г., с което е разпоредено 
изпращане на ответника на жалбата и писмени изявления, депозирани от 
жалбоподателя с дадени указания, че може да подаде възражение. 
Съобщение от 29.12.10г. е получено от ответника на 20.01.11г. С 
разпореждане от 11.02.11г. ответникът е задължен да представи 
определени доказателства, като е предупреден за налагането на глоба по 
реда на ЗСВ. 

 
Спрени дела 
 
 - адм. д. № 77/2010 г. е образувано на 07.01.2010 г.  след разделяне 

на адм. д. № 8722/2009 г. с определение от 19.12.2009 г. Новообразуваното 
дело е разпределено ръчно на същия докладчик. С определение от 
12.01.2010 г. производството по делото е спряно. Съобщения за акта на 
съда са изпратени на 14.01.2010 г. По делото има една справка, в която е 
отразено насрочването на преюдициалното производство и е отразено, че 
делото от 07.01.2011 г. е изпратено по жалба във ВАС. 

 - адм. д. № 9045/2009 г. е образувано на 28.12.2009 г. по жалба 
срещу ППС № 8/14.10.2009 г. на началника на Митница-Варна, постъпила 
на 28.12.2009 г. С разпореждане от 04.01.2010 г. съдът е оставил 
производството по делото без движение и дал указания за отстранявана на 
констатирани нередовности. Съобщение е изпратено на 05.01.2010 г. и 
получено на 11.01.2010 г. В изпълнение на дадените указания, на 
15.01.2010 г. е депозирана молба от жалбоподателя. С разпореждане от 
27.10.2010 г. съдът е изискал служебно справка за образувани дела пред 
Административен съд-Варна, с оглед евентуална връзка с настоящото 
производство. С определение от 18.02.2010 г. съдът е спрял 
производството по делото до приключване с влязъл в сила акт на три дела, 
образувани пред Административен съд-Варна. Съобщения са изпратени на 
19.02.2010 г. Правени са справки за хода на преюдициалните дела. 

 - адм. д. № 1406/2010 г. е образувано на 18.02.2010 г. по жалба 
срещу Заповед № 22421/22.12.2009 г. на директора на СДВР, постъпила с 
вх. № 3608/17.02.2010 г. С разпореждане от 24.02.2010 г. производството 
по делото е насрочено в открито съдебно заседание за 12.05.2010 г. С 
протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по 
делото до приключване на досъдебно производство № 179С-ПР/2009 г. на 
Военноокръжна прокуратура-гр. София. На писмено запитване от 
11.08.2010 г. липсва отговор от ВОП. Ново писмо е изпратено на 
07.01.2011 г. Отговор е постъпил на 17.01.2011 г. 

 
Стари дела /висящи/ 
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- адм.д. №5089/2008г. – Делото е образувано на 28.08.08г. по жалба, 
постъпила на 27.08.08г. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 01.09.08г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания за представяне на УАС и внасяне 
на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба 
на 16.09.08г. С разпореждане от 26.09.08г. административният орган е 
задължен да представи административната преписка в цялост. С 
разпореждане от 10.01.09г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание, конституирани са страните, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства. Проведени са 
открити съдебни заседания на 25.02.09г. и 08.04.09г., в които делото е 
отлагано за събиране на доказателства. С определение от 29.05.09г. 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във 
връзка с чл.144 до приключване на производството по адм.д.№2362/2008г. 
по описа на АССГ, І-17 състав. Страните са уведомени със съобщения от 
29.05.09г. Извършено е отбелязване /без дата/, че последна проверка за 
хода на преюдициалното производство е направена на 14.02.11г. 
 

- адм.д. №5669/2008г. – Делото е образувано на 30.09.08г. по жалба, 
постъпила на 29.09.08г. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 02.10.08г. административният орган е 
задължен да представи административната преписка в цялост. С 
разпореждане от 10.01.09г. делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание, конституирани са страните, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства. Проведени са 
открити съдебни заседания на 25.02.09г. и 08.04.09г., в които делото е 
отлагано за събиране на доказателства. С определение от 29.05.09г. 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК във 
връзка с чл.144 до приключване на производството по адм.д.№2362/2008г. 
по описа на АССГ, І-17 състав. Страните са уведомени със съобщения от 
29.05.09г. Извършено е отбелязване /без дата/, че последна проверка за 
хода на преюдициалното производство е направена на 14.02.11г. 
 

- адм.д. №5009/2008г. – Делото е образувано на 25.08.08г. по жалба, 
постъпила на същата дата. Не е приложен протокол за избор на съдия 
докладчик. С разпореждане от 27.08.08г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания за представяне на УАС и внасяне 
на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба 
на 08.09.08г. С разпореждане от 12.09.08г. административният орган е 
задължен да представи административната преписка в цялост. С 
разпореждане от 16.10.08г. е разпоредено изискване на обяснения от 
началника на митница „София”, относно неспазване на разпореждането на 
съда от 12.09.08г. С разпореждане от 03.12.08г. на началника на митница 
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„София” на основание чл.405, ал.1 от Закона за съдебната власт е наложена 
глоба. С разпореждане от 03.12.08г. делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание, конституирани са страните, на страните е 
указана необходимостта от събиране на определени доказателства. 
Проведени са открити съдебни заседания на 11.02.09г. и 08.04.09г., в които 
делото е отлагано за събиране на доказателства. С определение от 
29.05.09г. производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 
ГПК във връзка с чл.144 до приключване на производството по 
адм.д.№2362/2008г. по описа на АССГ, І-17 състав. Страните са уведомени 
със съобщения от 29.05.09г. Извършено е отбелязване /без дата/, че 
последна проверка за хода на преюдициалното производство е направена 
на 14.02.11г. 

 
Бързи производства 
 
 - ч. адм. д. № 1047/2010 г. е образувано на 05.02.2010 г. по искане, 

направено на основание чл. 75 от ДОПК от 06 РУ-СДВР, постъпило на 
04.02.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
05.02.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от 05.02.2010 г. 
Съобщение е изпратено на 05.02.2010 г.  

 - ч. адм. д. № 6164/2010 г. е образувано на 18.08.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от ГД „ГП”, постъпило на 
18.08.2010 г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 
18.08.2010 г., съдът е постановил разкриване на данъчна информация и 
определил 1 – месечен срок за разкриването й, считано от 18.08.2010 г. 
Съобщение е изпратено на 19.08.2010 г. 

 - ч. адм. д. № 9411/2010 г. е образувано на 17.12.2010 г. по искане, 
направено на основание чл. 75 от ДОПК от СДВР, постъпило на 16.12.2010 
г. С определение, в което е отбелязано, че е постановено на 17.12.2010 г., 
съдът е постановил разкриване на данъчна информация и определил 1 – 
месечен срок за разкриването й, считано от 17.12.2010 г. Съобщение е 
изпратено на 17.12.2010 г. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
 - адм. д. № 4128/2009 г. е образувано на 15.06.2009 г. по жалба, 

постъпила на 15.06.2009 г. Неприложен протокол по разпределение на 
делата. Разпореждане по насрочване и по доказателствата. Делото е 
насрочено в 3 – месечен срок от образуване на делото. Второ съдебно 
заседание, за събиране на доказателства, е насрочено 1 месец след първото. 
Решение по делото е постановено в 1-месечен срок от обявяването му за 
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решаване. Своевременно администриране на постъпилата касационна 
жалба. 

 - адм. д. № 1449/2010 г. е образувано на 19.02.2010 г., от която дата 
е и протоколът за разпределение, по жалба, постъпила на 18.02.2010 г. С 
разпореждане от 24.02.2010 г. производството е оставено без движение, 
поради невнесена държавна такса. С разпореждане от 08.03.2010 г. делото 
е насрочено в открито съдебно заседание за след 2 месеца и съдът е се е 
произнесъл по доказателствата. В съдебно заседание от 12.05.2010 г. е 
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение е 
постановено в 1-месечен срок. Бързо администриране на касационната 
жалба. 

 - адм. д. № 6131/2009 г. е образувано в срок. Липсва протокол от 
разпределението на делото. Решение в 2-месечен срок. Касационната 
жалба е администрирана в срок. 

 
Касационни дела 
 
Съдия Ралица Романова е втори член съдия на Х касационен състав с 

председател Катя Аспарухова и първи член Росица Драганова.  
 
 - к. адм. д. № 8907/2010 г. е образувано на 02.12.2010 г. по 

касационна жалба срещу решение на СРС, постъпила на 30.11.2010 г. В 
печат, поставен върху протокола за избор на съдия-докладчик, е отразено, 
че производството по делото се насрочва в открито съдебно заседание за 
29.04.2011 г. Печата съдържа само датата на насрочване и подпис срещу 
„председател”, като не става ясно кой е администриращия съдия, нито кога 
е извършено процесуалното действие по насрочването. От списъка на 
лицата за призоваване е видно, че призовки за страните са изпратени на 
03.01.11 г. 

 - к. адм. д. № 7710/2010 г. е образувано на 20.10.2010 г. по 
касационна жалба срещу решение на СРС, постъпила на 19.10.2010 г. С 
разпореждане от 20.10.2010 г., положена върху протокола за избор на 
съдия-докладчик, производството по делото е оставено без движение, като 
са дадени указания на жалбоподателя да конкретизира искането си. 
Съобщение за указанията на съда от 29.11.2010 г. е върнато в цялост с 
придружително писмо от главния юрисконсулт на район „Кремиковци”, с 
отбелязване за неточно адресирано съобщение. В изпълнение указанията 
на съда, на 23.12.2010 г. по делото е депозирана молба-уточнение. Върху 
молбата е положен печат за насрочване на производството в открито 
съдебно заседание за 29.04.2011 г., съдържащо само подпис. От данните в 
печата не може да се направи извод за лицето, от което изхожда, както и за 
момента на извършване на това процесуално действие. Съобщения са 
изпратени на 21.01.2011 г. 
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Дела с отменен ход по същество 
 
 - адм. д. № 8941/2009 г. - проведени 6 открити съдени заседания. В 

5-то открито съдебно заседание, проведено на 08.12.2010 г., съдът е дал 
ход по същество и обявил делото за решаване. С определение от 07.02.2011 
г. съдът е отменил определението, с което е дал ход по същество, след като 
е констатирал, че административния орган не е изпълнил задължението си 
по чл. 150, ал. 2 от ДОПК, за комплектоване на административната 
преписка; дал указания и насрочил делото в открито съдебно заседание за 
23.03.2011 г. 

 - адм. д. № 7295/2009 г. По делото е проведено едно открито 
съдебно заседание на 27.01.2010 г. , на която дата е даден ход по същество. 
С определение от 01.03.2010 г., постановено в срока за произнасяне, съдът 
е отменил протоколното си определение за даване ход по същество, 
оставил е без разглеждане жалбата и прекратил производството по делото., 
тъй като съдът е констатирал, че жалбата е недопустима, като подадена 
след изтичане на предвидения в чл. 156, ал. 1 от ДОПК срок за 
обжалване. Определението е влязло в сила на 01.04.2010 г. 

 
Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 7295/2009г. 27.01.10г. 01.03.10г. – отменен 
дадения ход по същество,  

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Ралица 
Романова 

2. 8941/2009г. 08.12.10г. 07.02.11г. – отменен 
дадения ход по същество и 

насрочено за 23.03.11г. 

Ралица 
Романова 

3. 4307/2010г. 08.12.10г. 07.01.11г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Ралица 
Романова 

 
Срочност на постановените съдебни актове 
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 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  6128/2008г. Ралица Романова 14.04.2010г. 10.08.2010г. Над 3 месеца 
2.  861/2010г. Ралица Романова 29.09.2010г. 29.12.2010г. 3 месеца 
3.  1729/2010г. Ралица Романова 06.10.2010г. 06.01.2011г. 3 месеца 
4.  247/2010г. Ралица Романова 06.10.2010г. 21.02.2011г. Над 4 месеца 
5.  3226/2010г. Ралица Романова 20.10.2010г. 28.01.2011г. Над 3 месеца 

 
Изводи за дейността на І-16 състав – съдия Ралица Романова: 
 
 Проверката на редовността на жалбите и исковите молби е 

извършвана своевременно в срок до 5 дни от образуването на делата. /изкл. 
14 дни – адм.д.№5958/2010г./;  

 Съставът се е произнасял своевременно в срок до 6 дни по 
исканията за доказателства в закрити съдебни заседания и е насрочвал 
делото за разглеждане в открито съдебно заседание, съобразно 
изискванията на чл. 171, ал.5 АПК./изкл. 10 дни – адм.д.№9638/2010г./; 

 Съобщения до страните са изпращани в същия или на следващия 
ден, след постановяване на съдебния акт; 

 Молбите по движение на делата в по-голяма част от проверените 
дела са администрирани на следващия ден от тяхното постъпване; 

 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства или неизготвяне на 
допусната експертиза в определения от съда срок / по адм. д. № 6735/2010 
г. вещото лице няколко пъти става причина за отлагане на съдебни 
заседания /; 

 Съставът е спазвал разпоредбата на чл.157, ал.1 АПК, като в 
повечето случаи се констатира насрочване на делата за разглеждане в 
открито съдебно заседание в срок не по-дълъг от 2 месеца./изкл.  3 месеца 
– адм.д.№4128/2009г/; 

 Съдебните заседания за отлагани през периоди не по-дълги от 2 
месеца; 

 Производството по делата е спирано на основание чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК. Справки за движението на преюдициалните производства   са 
извършвани редовно, като преобладаващата част от спрените дела и  
преюдициалните производства се разглеждат от същия съдебен състав; 

 Касационните жалби са администрирани своевременно; 
 Бързите производства са администрирани своевременно, в 

сроковете по чл.75, ал.2 ДОПК. За 2010г. на състава за разпределени и 
приключени 42 бързи производства по чл.75 от ДОПК; 

 Малък брой дела, по които е отменяно определението на съда за 
даване на делото на ход по същество – 3 бр. дела;  
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 Съдебните актове през 2010г. са постановявани в срок /изкл. 
посочени в таблица по-горе; 

 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 
отмяна на хода по същество е 3 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 21 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

 Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 36 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение / за 2010 г. е 39 %.  

 
 
І-18 състав – съдия Росица Драганова 
 
Висящи дела, насрочени 
 
 - адм. д. № 9417/2010 г. е образувано след отмяна на решение на 

Административен съд София-град от Върховния административен съд. 
Делото е получено в АССГ на 06.12.2010 г. и е образувано на 17.12.2010 г. 
Протокол за разпределение от 17.12.2010 г. Определение от 21.01.2010 г. 
на съдия-докладчика за насрочване на делото в открито съдебно заседание 
за 02.03.2011 г. /2 – месечен срок/ и събиране на доказателства на 
основание указанията на ВАС. Изготвяне и изпращане съобщения на 
страните на 24.01.2011 г. Депозирана молба от жалбоподателя на 
02.02.2011 г. за събиране на доказателства. Резолюция по молбата от 
03.02.2011 г. „в о. з.”. В съдебно заседание от 02.03.2011 г. е даден ход на 
делото, събирани доказателства; допуснати до разпит 2-ма свидетели. 
Делото отложено и насрочено за 06.04.2011 г., за събиране на 
доказателства. 

 - адм. д. № 9108/2010 г. е образувано на 07.12.2010 г. по жалба, 
постъпила на 06.12.2010 г.; протокол за разпределение от същата дата. 
Определение от 28.12.2010 г., с което делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 23.02.2011 г. и по събирането на доказателства. 
Молба от жалбоподателя по събирането на доказателства, депозирана на 
18.01.2011 г. резолюция върху молбата от 20.01.2011 г.; молба на НАП по 
доказателствата от 25.01.2011 г. Разпореждане върху молбата от 26.01.2011 
г.: „в о. з.”. В съдебно заседание от 23.02.2011 г. е даден ход на делото, 
приети доказателства и допусната съдебно-счетоводна експертиза, след 
конкретизация на въпросите по нея, и делото отложено за 20.04.2011 г. 

 - адм. д. № 8656/2010 г. е образувано на 23.11.2010 г. по жалба, 
постъпила в съда на 23.11.2010 г. и протокол за разпределение от същата 



 125

дата. Разпореждане от 26.11.2010 г., с което производството по делото е 
оставено без движение, поради невнесена държавна такса от 
жалбоподателя. Съобщение за акта на съда е изготвено и изпратено на 
30.11.2010 г. Нередовностите отстранени с молба от 08.12.2010 г. 
Определение от 29.12.2010 г. по насрочване на делото в открито съдебно 
заседание за 23.02.2011 г. Призовки изготвени и изпратени на 03.01.2011 г. 
Изготвено заключение на вещото лице към 15.02.2011 г. 

 
Искови производства 
 
 - адм. д. № 669/2009 г. е образувано на 28.01.2009 г. по искова 

молба, постъпила на 27.01.2009 г. Протокол за разпределение от датата на 
образуването. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 31.01.2009 
г. Определение по чл. 140 от ГПК е постановено 15 дни от датата на 
постъпване на писмения отговор. Първо открито съдебно заседание е 
насрочено в 1-месечен срок от определението по чл. 140 от ГПК. Делото е 
разгледано и решено в едно открито заседание. Решение е постановено в 3-
месечен срок от датата на съдебното заседание, в което е даден ход по 
същество. Съобщения за акта са изготвени и изпратени на следващия ден 
след постановяването му.  

 - адм. д. № 8609/2010 г. е образувано на 22.11.2010 г. по искова 
молба, постъпила на тази дата. Приложен протокол за разпределение. 
Разпореждане по редовността е постановено 10 дни след образуване на 
делото. С определение от 23.12.2010 г. съдът е върнал исковата молба и 
оставил същата без разглеждане, поради неизпълнение на указанията. 
Съобщение е изпратено в 4-дневен срок от датата на постановяване на 
акта. 

 - адм. д. № 242/2010 г. е образувано на 12.01.2010 г. по искова 
молба, постъпила на 11.01.2010 г. Протокол за разпределение от датата на 
образуване на делото. С разпореждане 14.01.2010 г. исковата молба е 
оставена без движение. С определение от 29.01.20110 г. производ0ството 
по делото е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до 
приключване на друго дело, образувано пред АССГ. Правени редовно 
справки за хода на преюдициалното. С определение от 05.04.2010 г. 
производството е възобновено и прекратено. Съобщения са изпратени в 
деня, следващ датата на постановяване на акта на съда.  

 
Без движение 

 
- адм.д. №1272/2010г. – Делото е образувано на 12.02.10г. по жалба, 

постъпила на същата дата, изпратена от ВАС. Приложен е протокол за 
избор на съдия докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.02.2010г. 
производството по жалбата е оставено без движение, с оглед внасяне на 
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държавна такса. За дадените указания жалбоподателят е уведомен на 
01.03.10г. със съобщение от 24.02.10г. В изпълнение на дадените указания 
е постъпила молба от 09.03.10г. С определение от 23.04.10г. подадената 
жалба е оставена без разглеждане като процесуално недопустима и 
производството по делото е прекратено. Жалбоподателят е уведомен на 
28.04.10г. със съобщение от 26.04.10г. Частна жалба срещу постановеното 
определение е постъпила на 10.05.10г. Делото на АССГ е изпратено във 
ВАС с писмо от 13.05.10г., където е образувано адм.д.№6628/2010г. по 
описа на ВАС. С определение от 31.01.11г. ВАС е отменил постановеното 
от АССГ определение и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия. След връщане на делото на 01.02.11г. в 
АССГ с разпореждане от 02.03.11г. производството по делото е оставено 
без движение с дадени указания на жалбоподателя да посочи кой е 
обжалвания административен акт.  

 
Спрени дела 
 
 - адм. д. № 5006/2008 г. – производството по делото е спряно в 

съдебно заседание от 29.04.2009 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 
до приключване на производството по адм. дело на същия състав. Правена 
справка към 11.01.2011 г. 

 - адм. д. № 8714/2009 г. – производството по делото е спряно в 
съдебно заседание от 30.04.2010 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 3 от ГПК. 
В диспозитива на определението е определено делото да се докладва на 
всеки три месеца, за изискване на информация по приключване на делото 
на СГС. Правени са справки на три месеца. На 05.01.2011 г. има 
доказателства, че жалбоподателят е поставен под ограничено запрещение. 
С разпореждане от 06.01.2011 г. съдът е разпоредил да се изиска 
информация от органа по настойничеството кой е назначения на 
жалбоподателя попечител. 

 
Дела, минали през инстанционен съдебен контрол и архивирани 
 
 - адм. д. № 5222/2009 г. е разгледано и решено в едно открито 

съдебно заседание. Решение по делото е постановено в срок. 
 - адм. д. № 5430/2009 г. /по ЗДСл/. След образуване на делото 

определение в 1-месечен срок по насрочването и по доказателствата. 
Разделено е производството по исковете по обезщетение. Насрочено в 
първо открито съдебно заседание в 1-месечен срок от постановяване на 
определението. Второ открито съдебно заседание е насрочено след един 
месец, за събиране на доказателства. Делото е разгледано и решено в 2 
открити съдебни заседания. Решение е постановено в 1-месечен срок. 
Съобщения за страните са изготвени и изпратени 5 дни след датата на 



 127

постановяване на решението. Бързо администриране на касационната 
жалба. 

 - адм. д. № 4906/2009 г. е насрочено в 2-месечен срок от 
образуването му. Отложено за второ съдебно заседание за след един месец. 
Решение по делото е постановено в 3-месечен срок. Съобщения за 
решението в 15-дневен срок. Своевременно администриране на 
касационната жалба. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 
- адм.д. №312/2010г. – Делото е образувано на 14.01.10г. по жалба, 

постъпила на 12.01.10г. Не е приложен е протокол за избор на съдия 
докладчик. С определение от 22.01.2010г. делото е насрочено в открито 
съдебно заседание, конституирани са страни, на страните е указана 
необходимостта от събиране на определени доказателства. Съобщения до 
страните са изпратени на 25.01.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 17.03.10г., в което са събрани доказателства и на делото е 
даден ход по същество. На 18.03.10г. е депозирана молба от 
жалбоподателя, с която се оттегля подадената жалба. С определение от 
12.04.10г. е отменено определението за даване на ход по същество и с 
оглед на постъпилата на 18.03.10г. молба за оттегляне на подадената 
жалба, жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е 
прекратено. Страните са уведомени със съобщения от 14.04.10г.  
 

- адм.д. №627/2010г. – Делото е образувано на 21.01.10г. по жалба, 
постъпила по подсъдност на същата дата от Административен съд гр. 
Кюстендил. Не е приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С 
определение от 28.01.2010г. делото е насрочено в открито съдебно 
заседание, конституирани са страни, на страните е указана необходимостта 
от събиране на определени доказателства. Съобщения до страните са 
изпратени на 29.01.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 
17.03.10г., в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. С определение от 12.04.10г. е отменено определението за даване 
на ход по същество, жалбата е оставена без разглеждане и производството 
по делото е прекратено, тъй като съдът е счел, че не е налице годен за 
оспорване административен акт и активна легитимация на страната. 
Страните са уведомени със съобщения от 14.04.10г.  
 

- адм.д. №570/2010г. – Делото е образувано на 21.01.10г. по жалба, 
постъпила на 20.01.10г. срещу решение за отказ за издаване на 
удостоверение Е101 относно приложимото законодателство №53-03-
651/ 22.07.09г. потвърдено с решение №16/27.11.09г. на директора на 
ТД на НАП. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С 
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разпореждане от 27.01.10г. производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасянето на държавна такса. Жалбоподателят е 
уведомен със съобщение от 08.02.10г. В изпълнение на дадените указания 
е депозирана молба от 15.02.10г. С определение от 19.02.2010г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание, конституирани са страни, на 
страните е указана необходимостта от събиране на определени 
доказателства. Съобщения до страните са изпратени на 22.02.10г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 14.04.10г., в което са събрани 
доказателства и на делото е даден ход по същество. На 09.04.10г. е 
постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която 
се оттегля подадената жалба срещу решение за отказ за издаване на 
удостоверение Е101 относно приложимото законодателство №53-03-
1079/ 09.11.09г. потвърдено с решение №18/21.12.09г. на директора на 
ТД на НАП. Към молбата е приложено пълномощно, с което 
процесуалния представител е упълномощен да оттегля жалбата срещу  
решение за отказ за издаване на удостоверение Е101 относно 
приложимото законодателство №53-03-651/ 22.07.09г. потвърдено с 
решение №16/27.11.09г. на директора на ТД на НАП. С определение от 
19.04.10г. е отменено определението за даване на ход по същество, 
жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е 
прекратено, с оглед депозираната молба за оттегляне на жалбата, като 
съдът е счел, че в молбата е допусната техническа грешка при посочване 
на оспорвания административен акт. Страните са уведомени със 
съобщения от 21.04.10г. и 12.05.10г. 

 
Бързи производства 
 
- адм.д. №7320/2010г. – Делото е образувано на 07.10.10г. по искане 

за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
07.10.10г. е постановено разкриване на данъчна информация. Съобщение 
за постановеното определение е изпратено на 08.10.10г.  
 

- адм.д. №2193/2010г. – Делото е образувано на 15.03.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на същата дата. 
Приложен е протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 
15.03.10г. е постановено разкриване на данъчна информация. Съобщение 
за постановеното определение е изпратено на 16.03.10г.  
 

- адм.д. №1314/2010г. – Делото е образувано на 16.02.10г. по искане 
за разкриване на данъчна информация постъпило на 15.02.10г.. Приложен е 
протокол за избор на съдия докладчик. С определение от 16.02.10г. е 
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постановено разкриване на данъчна информация. Съобщение за 
постановеното определение е изпратено на 16.02.10г. 

 
Стари дела /висящи/ 
 
 - адм. д. № 5092/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. със страни ”К. 

М.” АД и Агенция „Митници”. С определение от 16.04.2009 г. е отменен 
хода по същество, даден в съдебно заседание от 11.03.2009 г., и 
производството по делото е спряно до приключване на адм. д. № 2362/2008 
г. Справка за хода на преюдициалното е правена на 13.01.2011 г. 

 - адм. д. № 5003/2008 г. е образувано на 25.08.2008 г. със страни ”К 
М.” АД и Агенция „Митници”. С протоколно определение от 29.04.2009 г. 
съдът е спрял производството по делото на същото основание, като 
предходното. Справка от 13.01.2008 г.  

 
Касационни дела 
 
Съдия Росица Драганова е първи член съдия на Х касационен състав 

с председател Катя Аспарухова и втори член Ралица Романова.  
 
 - к. адм. д. № 8910/2010 г. /съдии: Катя Аспарухова, Росица 

Драганова-докладчик, и Ралица Романова/ е получено на 30.11.2010 г. и 
образувано на 02.12.2010 г.; протокол  от избора на докладчик от 
02.12.2010 г. Делото насрочено в открито съдебно заседание за 29.04.2011 
г. Призовки изпратени на 03.12.2010 г. 

 - к. адм. д. № 8903/2010 г. /съдии: Катя Аспарухова, Росица 
Драганова-докладчик, и Ралица Романова/ е постъпило в АССГ на 
29.11.2010 г. и образувано на 02.12.2010 г. Делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 29.04.2010 г.  

 
Касационни производства - отменен ход по същество 
 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 8273/2009г. 09.04.10г. 05.05.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

делото е насрочено за 
02.07.10г. 

Росица 
Драганова 
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Отменен ход по същество 
 
 Дело № Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на постановяване 
на определението за 
отмяна на хода по 

същество 

Съдия-
докладчик 

1. 312/2010г. 17.03.10г. 12.04.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Росица 
Драганова 

2. 627/2010г. 17.03.10г. 12.04.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Росица 
Драганова 

3. 570/2010г. 14.03.10г. 19.04.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Росица 
Драганова 

4. 3089/2010г. 29.09.10г. 26.10.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

делото е насрочено за 
01.12.10г. 

Росица 
Драганова 

5. 2301/2010г. 03.12.10г. 07.12.10г. – отменен 
дадения ход по същество, 

жалбата е оставена без 
разглеждане и 

производството по делото 
е прекратено. 

Росица 
Драганова 

 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в който е 
постановено 
решението  

1.  6125/2009г. Росица 
Драганова 

20.01.2010г. 20.04.2010г. 3 месеца 

2.  7221/2009г. Росица 
Драганова 

27.01.2010г. 27.04.2010г. 3 месеца 

3.  6175/2007г. Росица 
Драганова 

24.02.2010г. 04.06.2010г. Над 3 месеца 

4.  6669/2009г. Росица 24.02.2010г. 04.06.2010г. Над 3 месеца 
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Драганова 
5.  7464/2008г. Росица 

Драганова 
24.03.2010г. 01.12.2010г. Над 8 месеца 

6.  8481/2009г. Росица 
Драганова 

07.04.2010г. 07.07.2010г. 3 месеца 

7.  8561/2009г. Росица 
Драганова 

07.04.2010г. 13.07.2010г. Над 3 месеца 

8.  9064/2009г. Росица 
Драганова 

07.04.2010г. 07.07.2010г. 3 месеца 

9.  3848/2009г. Росица 
Драганова 

14.04.2010г. 16.07.2010г. Над 3 месеца 

10.  7781/2009г. Росица 
Драганова 

14.04.2010г. 14.07.2010г. Над 3 месеца 

11.  1126/2010г. Росица 
Драганова 

14.04.2010г. 14.07.2010г. Над 3 месеца 

12.  5184/2009г. Росица 
Драганова 

21.04.2010г. 05.10.2010г. Над 5 месеца 

13.  8927/2009г. Росица 
Драганова 

21.04.2010г. 13.09.2010г. Над 4 месеца 

14.  723/2010г. Росица 
Драганова 

21.04.2010г. 27.07.2010г. Над 3 месеца 

15.  1128/2010г. Росица 
Драганова 

21.04.2010г. 20.08.2010г. Над 3 месеца 

16.  1284/2010г. Росица 
Драганова 

21.04.2010г. 10.09.2010г. Над 4 месеца 

17.  1644/2010г. Росица 
Драганова 

21.04.2010г. 10.09.2010г. Над 4 месеца 

18.  7473/2009г. Росица 
Драганова 

12.05.2010г. 12.08.2010г. 3 месеца 

19.  2757/2009г. Росица 
Драганова 

02.06.2010г. 02.09.2010г. 3 месеца 

20.  8698/2009г. Росица 
Драганова 

16.06.2010г. 05.10.2010г. Над 3 месеца 

21.  1918/2010г. Росица 
Драганова 

16.06.2010г. 05.10.2010г. Над 3 месеца 

22.  2217/2010г. Росица 
Драганова 

16.06.2010г. 04.10.2010г. Над 3 месеца 

23.  6331/2009г. Росица 
Драганова 

30.06.2010г. 30.12.2010г. 6 месеца 

24.  983/2010г. Росица 
Драганова 

30.06.2010г. 11.10.2010г. Над 3 месеца 

25.  3483/2010г. Росица 
Драганова 

30.06.2010г. 17.01.2011г. Над 6 месеца 

26.  4315/2009г. Росица 
Драганова 

14.07.2010г. 03.01.2011г. Над 5 месеца 

27.  5922/2009г. Росица 
Драганова 

15.09.2010г. 15.12.2010г. 3 месеца 

28.  966/2010г. Росица 
Драганова 

15.09.2010г. 15.12.2010г. 3 месеца 
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29.  3475/2010г. Росица 
Драганова 

15.09.2010г. 15.12.2010г. 3 месеца 

30.  3607/2010г. Росица 
Драганова 

15.09.2010г. 15.12.2010г. 3 месеца 

31.  352/2010г. Росица 
Драганова 

15.09.2010г. 15.12.2010г. 3 месеца 

32.  3280/2010г. Росица 
Драганова 

03.11.2010г. 03.02.2011г. Над 3 месеца 

33.  2462/2010г. Росица 
Драганова 

17.11.2010г. 17.02.2011г. 3 месеца 

34.  3613/2010г. Росица 
Драганова 

17.11.2010г. 17.02.2011г. 3 месеца 

35.  3763/2010г. Росица 
Драганова 

17.11.2010г. 17.02.2011г. 3 месеца 

 
Изводи за дейността на І-18 състав – съдия Росица Драганова: 
 
 Проверката на редовността на жалбите и исковите молби е 

извършвана своевременно в срок до 3 дни от образуването на делата. 
/изкл.– 10 дни – адм.д.№8609/2010г.; 7 дни – адм.д.№1272/2010г./;  

 Съставът се е произнасял в срок до 7 дни по исканията за 
доказателства в закрити съдебни заседания и е насрочвал делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание, съобразно изискванията на чл. 
171, ал.5 АПК; 

 Съобщения до страните са изпращани в срок до 3 дни след 
постановяване на съдебния акт;  

 Молбите по движение на делата са администрирани в повечето 
случаи в срок до 2 дни тяхното постъпване; 

 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства или неизготвяне на 
допусната експертиза в определения от съда срок;  

 Съставът е спазвал разпоредбата на чл.157, ал.1 АПК, като не се 
констатира насрочване на делата за разглеждане в открито съдебно 
заседание в срок по-дълъг от 2 месеца. 

 Съдебните заседания за отлагани през периоди не по-дълги от 2 
месеца.  

 Производството по делата е спирано на основание чл.229, ал.1, 
т.4 ГПК. Справки за движението на преюдициалните производства   са 
извършвани редовно, като преобладаващата част от спрените дела и  
преюдициалните производства се разглеждат от същия съдебен състав; 

  Касационните жалби са администрирани своевременно; 
 Бързите производства са администрирани своевременно, в 

сроковете по чл.75, ал.2 ДОПК. За 2010г. на състава за разпределени и 
приключени 45 бързи производства по чл.75 от ДОПК; 
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  Малък е броя на делата, по които е отменяно определението на 
съда за даване на делото на ход по същество – 6 бр. дела.  

 Констатирани са 35 бр. дела, обявени са решаване през 2010г., по 
които решенията да са постановени в срок по-дълъг от разумния 
тримесечен срок. Съгласно изготвената от АССГ справка за посочения 
период са налице  30 бр. дела, решенията по които да са постановявани в 
срок по-дълъг от 1 месец, но не по-дълъг от 3 месеца.  

 Съотношението на делата, по които е постановено определение за 
отмяна на хода по същество е 4 на сто от всички приключени през 2010г. 
дела. 

 Броят на висящите първоинстанционни административни дела на 
състава към 31.12.2010г. се е увеличил с 10 бр. в сравнение с броя на 
висящите първоинстанционни административни дела към 01.01.2010г.  

  Средна месечна натовареност на състава за 2010г. – 36 дела. 
 Ефективността на дейността на състава /съотношение брой дела, 

насрочени за открито заседание и брой дела приключили с решение или 
определение / за 2010 г. е 41 %.  

 
 

ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АССГ, ПЪРВО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 
НА АССГ, ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ. 

1. Административно-деловодна дейност. 

Административно деловодната дейност на І отделение на АССГ е 
добре организирана. Указанията на председателите на състави се 
изпълняват стриктно и срочно. Съобщенията и призовките се 
изпращат на страните до третия ден от разпореждането на съда , което 
допринася за бързото движение на делата и предотвратява отлагането 
на дела поради несвоевременно призоваване. 

Ръководителят на служба „Деловодство” изпълнява 
своевременно задълженията си по чл. 18 от ПАРОВАС, като е 
поддържал нормална организация в работата на службата. Книгите за 
открити заседания на съставите са водени редовно и акуратно и 
осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията, 
съобразно разпоредбата на чл.86, ал.1 от ПАРОАВАС. Проверявани са 
от Административния секретар на съда. 

Постъпващите книжа са прикрепени последователно по делата и 
са номерирани. Не са установени загубени дела. 
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По реда на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за 
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална 
база данни „Население”, в АССГ са определени 3 служители, на които 
е предоставен достъп от януари 2011г. – ръководителят на служба 
„Съдебни секретари”, 1 съдебен секретар и 1 компютърен оператор с 
деловодни функции.  

В АССГ са обособени два фронт офиса – по един в деловодство, 
състоящ се от 4 служители и един в адвокатска стая, състоящ се от 3 
служители, които са натоварени с функциите да съдействат на 
страните при извършване на справки по делата.  

Със Заповед №А3-69/01.10.10г. на председателя на АССГ е 
утвърдена структурата на общата и специализираната администрация 
в АССГ. Специализираната администрация на АССГ се състои от 
следните служби: „Регистратура за класифицирана информация” – 1 
служител, „Регистратура” – 1 служител, „Съдебно деловодство” – 34 
служители, „Съдебни секретари” – 29 служители, „Архив” – 2 
служители, „Връчване на призовки и съдебни книжа” – 41 служители. 
Със същата заповед на административния секретар на АССГ е 
възложено организирането на ежеседмични работни срещи на 
председателя и заместник-председателите на АССГ с ръководителите 
на службите и отделите, на които да се докладват резултатите от 
поставените задачи, възникналите проблеми и начините за 
осъществяване на планираните цели. Отличната организация на 
работата от страна на Административния ръководител  е довела до 
много добра координация между председателите на състави и общата 
и специализирана администрация на АССГ. 

Съгласно възприетата организация на работа в АССГ един 
деловодител работи с два съдебни състава и един съдебен секретар – 
също с два съдебни състава. Компютърните специалисти с деловодни 
функции са натоварени с изготвянето на писма по делата.  

2. Натовареност на съдиите в отделението. 

Налице е приблизително равномерна натовареност между 
съставите в отделението.Натовареността  между съставите е между 31 
и 36 дела на месец. Данните обективират извод за най-високата средна 
месечна натовареност за страната, която ИВСС отчита към момента 
на приключване на настоящата проверка. Освен натовареността, 
следва да се има предвид правната и фактическа сложност на делата. 

3.Случаен принцип на разпределение на делата. 

При разпределението на административните дела, касационните 
и исковите производства се спазват установените принципи по чл.9 от 
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ЗСВ и чл.157, ал.2 от АПК; По делата образувани през 2010г. се 
прилагат протоколи за избор на съдия - докладчик 

Констатира се различно процедиране при разпределението на 
делата в случаите на разделяне на производството  и по предявен иск 
за присъждане на обезщетение. Например по адм. д. № 2502/2010 г. и 
адм. д. № 810/2010 г. е извършено ръчно разпределение на същия 
съдия докладчик / І -14 състав и др. с-ви /, докато по  адм. д. № 
9009/2009 г. е извършено автоматично разпределение на делото чрез 
електронната система за разпределение на делата и е определен 
различен докладчик. 

 
ІІ. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  
1. Образуване на делата 

Делата се образуват в деня на постъпването на книжата в съда. 
Председателите на съставите се произнасят своевременно по 
редовността на жалбите и исковите молби. Оставените без движение 
жалби и искови молби, поради констатирана нередовност, се 
разглеждат своевременно след поправянето им. 

2. Движение на първоинстанционните административни дела. 

Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по 
чл.157, ал.1 от АПК. Второ и следващо съдебно заседание е насрочвано 
в кратки срокове – до 2 /два/ месеца. Но някои от делата се разглеждат 
в множество съдебни заседания поради недостатъчно добрата им 
предварителна подготовка. Определенията за насрочване, 
конституиране на страни и указване на доказателствената тежест не 
са детайлни. Не указват в пълнота доказателствената тежест на 
страните. Те съдържат бланкетното указание, че страните носят 
доказателствена тежест за установяването на твърдените от тях факти 
и обстоятелства. /Относимо за съставите 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 17 и 19/. 
Това действие на съда е в противоречие с разпоредбата на чл.171, ал.4 
от АПК и създава предпоставки за забавено движение на делата. 

Делата с отменен ход по същество през проверявания период са 
посочени конкретно за всеки състав. Прави впечатление, че често е 
постановявано такова определение. Извеждат се две причини за 
отмяна хода по същество - некомплектоване на административната 
преписка или неизяснена фактическа обстановка, които са следствие 
на недостатъчно добрата предварителна подготовка на делата. 
Необходимо е да се предприемат действия за преодоляване на този 
пропуск в работата на повечето състави на І отделение на АССГ. 

Постъпилите по делата касационните жалби се администрират 
своевременно. Незабавно съставите разпореждат връчване на книжа 
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на противната страна. Следи се за изтичане на срока за отговор, съдът 
веднага разпорежда изпращане на делото по компетентност на 
Върховния административен съд. 

 
3. Бързи производства. 

Бързите производства са администрирани своевременно, в 
сроковете по чл.75, ал.2 ДОПК. Съдът, в рамките на 24 часовия срок 
по чл.75, ал.2 от ДОПК, се  произнася с определение, което съдържа 
срок за разкриване на данъчната информация. Но не всички състави 
определят началния момент на този срок, след изтичането на който, 
делата се прекратяват.    

4.Искови производства 

Не всички състави прилагат субсидиарните разпоредби по чл.131 
и чл.140 от ГПК, относно размяната на книжа и подготовка на делата 
в закрито заседание. Не всички състави указват на ответника 
последиците от неподаване на отговор по чл.133 от ГПК, което създава 
предпоставки за забавено движение по делата. В някои от съставите 
делата се насрочват още с определенията или разпорежданията по 
чл.131 от ГПК, което е в противоречие с разпоредбата на чл.9 от ГПК 
за равнопоставеност на страните. Необходимо е тази противоречива 
практика на съда да бъде преодоляна.  

5. Касационни производства. 

По касационните производства, съставите на І отделение на 
АССГ разпореждат насрочване на делата в открито съдебно заседание 
и призоваване на страните, в рамките на 3 до 4 дни след 
разпределянето им. Делата се разглеждат бързо, обикновено в едно, 
най много в две съдебни заседания.   

6. Приключване на делата. 

В по-голямата част  съдебните решения  са постановявани в 
срока предвиден в чл. 172, ал. 1 от АПК. Но има  състави, конкретно 
посочени в обстоятелствената част на акта,  които  не спазват 
едномесечния срок за обявяване на съдебното решение. Редки са 
случаите на неспазване на разумния срок за постановяване на 
съдебния акт по същество. 

7. Спрени дела. 
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По спрените дела са правени чести справки, обикновено през 6 
месеца, за приключването на преюдициалните производства, като 
изключенията са посочени в обстоятелствената част на акта. 

ІІІ. Противоречива съдебна практика на съставите на І 
отделение на АССГ. 

Установена е противоречива практика на проверените състави, 
относно субсидиарното прилагане на чл.131, чл.133 и чл.140 от ГПК, 
при разглеждане на исковите производства по ЗОДОВ, която следва да 
бъде преодоляна. 

Съставите се произнасят с различни актове по насрочване на 
първо съдебно заседание и по събиране на доказателства. Някои от тях 
/ І-18/ постановяват определение, други / І-16/ разпореждане. 

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си 
по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните 
ПРЕПОРЪКИ на Административния ръководител на АССГ, г-н Лозан 
Панов, а именно: 

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

1. Предприеме мерки за преодоляване на различния начин на 
процедиране при разпределението на делата, констатирана в т.І-3 от 
Общи изводи на акта. 

2. Упражнява постоянен контрол за срочното постановяване на 
съдебните актове по административните дела, исковите и касационни 
производства. При продължаващи констатации за постановяване на 
съдебните актове над разумния тримесечен срок да упражнява  
правомощията си по чл. 327 от ЗСВ или да предприема действия по 
ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния съдия. 

3. Да предприеме действия по чл.311, т.1 от ЗСВ срещу съдия 
Боряна Бороджиева за налагане на дисциплинарно наказание по 
чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ за извършено нарушение по чл.307, ал.4, т.1 от 
ЗСВ, констатирано в обстоятелствената част на настоящия акт. 

 
II. Административният ръководител на АССГ на основание 

чл.93, ал.1, т.8 от ЗСВ да свика общо събрание на съдиите, на което: 
1. Сведе до знанието на съдиите настоящия акт. 
2. Да се обсъди необходимостта от детайлизиране на указанията 

към страните, дадени в определението за насрочване на делата, 
относно доказателствената тежест и съответствието на тези указания с 
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разпоредбата на чл. чл.171, ал.4 от АПК с оглед разглеждане на делата 
в малко на брой съдебни заседания и преодоляване на практиката на 
често постановяване на определение за отменен ход, поради 
некомплектована административна преписка или неизяснена 
фактическа обстановка. 

3. Да се обсъди задължителното посочване на начален момент на 
срока, за разкриване на сведения, в определенията по чл.75, ал.2 от 
ДОПК 

4. Да се обсъди необходимостта от администриране на спрените 
дела, поради наличие на преюдициален спор, през 6 месеца. 

5. Да се предприемат мерки по преодоляване на 
противоречивата съдебна практика между съставите, описана в Общи 
изводи за дейността на съда – т. ІІІ от акта. 

 
В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 

Административният ръководител на АССГ, г-н Лозан Панов да 
предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които 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 АССГ, г-н Лозан Панов. 

На основание чл.58, чл. 3 от ЗСВ препис - извлечение от акта да 
се предостави на съдия Боряна Бороджиева. 

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

 
 
 

ИНСПЕКТОРИ: 
ЕЛКА ПЕНЧЕВА  

 
 
 

НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 


