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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 
годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 
следствените отдели в окръжните прокуратури за 2015 г. и Заповед № ПП-01-
80/08.10.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, се извърши годишна планова проверка в Административен съд – 
Благоевград. 
 Проверката се извърши в периода от 12.10.2015 г. до 16.10.2015 г. от 
инспектор Весела Николова и експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Обхватът на проверката включва дейността на Административен съд – 
Благоевград, проверяваният период е 2013 г., 2014 г. и първото полугодие на 
2015 г.  
 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на Административен съд - 
Благоевград; проверка на организацията по образуване и движение на 
административните дела и касационните административни дела, както и 
приключването им в установените срокове. 

Предмет: проверка на административните дела и касационните 
административни дела, разгледани от Административен съд - Благоевград. 
 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване 
на деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната 
деловодна система, годишните доклади на съда за 2013 г. и 2014 г. и 
произволно посочени дела. 
 
 
  І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
 

Административното ръководство на Административен съд – 
Благоевград  е осъществявано от председателя на съда Василка Шаламанова 
до 31.10.2013 г., когато с решение на ВСС по Протокол № 42/31.10.2013 г. 
съдия Василка Тодорова е освободена от длъжност и функциите на 
председател са възложени на заместник-председателя Мария Тодорова. Съдия 
Василка Шаламанова е командирована във Върховния административен съд, 
включително и през 2014 г. и 2015 г. С решение на ВСС по протокол № 
5/30.01.2014 г. Мария Тодорова е назначена на длъжност „административен 
ръководител – председател” на Административен съд – Благоевград, считано 
от 03.02.2014 г.   

 
1. Щат  и кадрово обезпечение през 2013 г. 

 
Към 01.01.2013 г. одобреният щат за магистратите в Административен 

съд - Благоевград е от 9 щатни бройки, в това число председател,заместник-
председател и 7 съдии. Незаета е останала една щатна бройка за съдия. С 
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решение на ВСС по Протокол № 42/31.10.2013 г. е разкрита 1 щатна бройка за 
съдия, считано от 01.11.2013 г. Към 31.12.2013 г. щатната численост за 
магистрати включва 10 броя, като заети са били 8 броя.  

 В началото на годината в съда са правораздавали следните 8 съдии: 
Василка Шаламанова (до 31.10.2013 г.), Мария Тодорова, Серафимка 
Мадолева, Илонка Рашкова, Стоянка Пишиева-Сахатчиева, Иван 
Шекерлийски, Марияна Мицева и Ваня Вълкадинова. 
  
 Общата щатна численост на съдебните служители е 30 броя, от които 
една бройка за длъжността „съдебен помощник” не е била заета до 07.11.2013 
г. След проведен конкурс е назначен съдебен помощник, с което всички 
щатове за съдебни служители са попълнени. 
 

2. Щат и кадрово обезпечение през 2014 г. 
 
 По щатно разписание през 2014 г. съдът е имал 10 съдийски бройки, 8 са 
били заети, но реално са правораздавали 7 съдии, тъй като съдия Василка 
Шаламанова е командирована във ВАС.  
 С решение по Протокол № 8/20.02.2014 г. на ВСС и Заповед № РД-14-
04/27.02.2014 г. на председателя на Административен съд – Благоевград, 
съдия Марияна Мицева е назначена на длъжност „заместник-председател” на 
Административен съд – Благоевград, считано от 27.02.2014 г.  
 С решение по Протокол № 13/20.03.2014 г. на ВСС и след проведен 
конкурс за повишаване в длъжност и преместване Саша Алексова – съдия в РС 
– Благоевград е повишена в длъжност „съдия” в Административен съд – 
Благоевград, считано от 23.04.2014 г.  
 Считано от 23.04.2014 г. заетите щатни съдийски бройки в съда са били 
9, но реално са правораздавали 8 съдии: Мария Тодорова, Марияна Мицева, 
Серафимка Мадолева, Илонка Рашкова, Стоянка Пишиева-Сахатчиева, Иван 
Шекерлийски, Ваня Вълкадинова и Саша Алексова. 
 
 Общата щатна численост на съдебните служители към 01.01.2014 г. е 31 
броя както следва: съдебен администратор – 1 бр., съдебен помощник – 3 бр., 
главен счетоводител – 1 бр., системен администратор – 1 бр., гл. специалист 
човешки ресурси – 1 бр., касиер – 1 бр., завеждащ служба „Съдебни 
секретари” – 1 бр., съдебен секретар-протоколист – 6 бр., завеждащ служба 
„Съдебно деловодство” – 1 бр., съдебен деловодител – 7 бр., завеждащ служба 
„Регистратура” – 1 бр., съдебен статистик – 1 бр., съдебен архивар – 1 бр., 
шофьор – 1 бр., работник по поддръжката  – 1 бр., призовкар – 2 бр., чистач – 
1 бр.  
 
 В края на 2014 г. съдът е разполагал с 32 щатни бройки за съдебни 
служители, от които 1 бройка е останала незаета.  
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3. Щат и кадрово обезпечение през първото полугодие на 2015 г. 
 
 През първото полугодие на 2015 г. заетите щатни съдийски бройки са 9, 
но реално са правораздавали 8 съдии: Мария Тодорова, Марияна Мицева, 
Серафимка Мадолева, Илонка Рашкова, Стоянка Пишиева-Сахатчиева, Иван 
Шекерлийски, Ваня Вълкадинова и Саша Алексова. 
 

   
          ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

  
Административното ръководство на Административен съд – 

Благоевград е осъществявано от председателя на съда Василка Шаламанова до 
31.10.2013 г., след което функциите на председател са възложени на 
заместник-председателя Мария Тодорова. От 03.02.2014 г. Мария Тодорова е 
назначена на длъжност „административен ръководител – председател” на 
Административен съд – Благоевград. 

Председателят на съда е подпомаган в работата си от заместник-
председателя Марияна Мицева, считано от 27.02.2014 г. и от съдебния 
администратор В. К.   

През 2013 г. и 2014 г. Административен съд – Благоевград осъществява 
дейността си във временно предоставени помещения.  

 Заседанията на съставите се провеждат по график, утвърден от 
председателя на съда. 
 Със заповед № РД-13-03/15.03.2011 г. на председателя на съда Василка 
Шаламанова са утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата в Административен съд – Благоевград. Правилата са изменени със 
Заповед № РД-13-18/25.10.2011 г. 
 Със Заповед № РД-13-01 от 02.01.2014 г. на председателя на съда Мария 
Тодорова са утвърдени нови Вътрешни правила за случайно разпределение на 
делата. Със заповедта са обособени групи (типове) дела според предмета като 
са въведени в програмата за разпределение със съответния шифър. 
Вътрешните правила за случайно разпределение на делата са изменяни 
нееднократно. Със Заповед № РД-13-90/30.09.2015 г. председателят на съда е 
изменил Правилата като ги е съобразил с Единната методика по приложението 
на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните, и специализираните съдилища, 
приета с решение на ВСС по Протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и 
актуализирана с решение по Протокол № 13/19.03.2015 г. С цитираната 
заповед са утвърдени Вътрешни правила по чл. 157, ал. 2 от АПК за случайно 
разпределение на делата в Административен съд – Благоевград като е 
разпоредено, че влизат в сила от 01.10.2015 г. Със заповедта са отменени 
утвърдените със Заповед № РД-13-01/05.01.2015 г. Вътрешни правила по чл. 
157, ал. 2 от АПК. 
 Със Заповед № РД-13-92/30.09.2015 г. е възложено на заместник-
председателя на съда Марияна Мицева, считано от 01.10.2015 г., да образува 
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постъпилите в съда дела и да разпределя същите на докладчици чрез 
Централизираната система за разпределение на делата и при спазване на ПАС, 
Вътрешните правила по чл. 157, ал. 2 АПК и Ръководството за разпределящи 
на системата за автоматично разпределение на делата. Със заповедта е 
разпоредено разпределението на делата да се извършва от председателя на 
съда в случаите на отсъствие на заместник-председателя, а при отсъствие на 
председателя и на заместник-председателя, делата да се образуват и 
разпределят от съдия, определен със заповед на председателя на съда. 

За подобряване на организацията на работа в съда председателят е издал 
редица заповеди, както следва: 

Със Заповед № РД-13-30/07.10.2013 г. на зам.-председателя на съда 
Мария Тодорова, са определени касационните състави, считано от 07.10.2013 
г., както следва: І касационен състав: Мария Тодорова, Стоянка Пишиева-
Сахатчиева и Марияна Мицева; ІІ касационен състав: Мария Тодорова, 
Стоянка Пишиева-Сахатчиева и Иван Шекерлийски; ІІІ касационен състав: 
Серафимка Мадолева, Илонка Рашкова и Ваня Вълкадинова. В заповедта е 
посочено, че при отсъствие на председателя или на член на състава, както и 
при невъзможност на съответния съдия да участва в разглеждане на делото, 
промяната в състава, разглеждащ делата се извършва от заместник-
председателя на съда за всеки един конкретен случай. 

Със Заповед № РД-13-33/01.11.2013 г. е разпоредено при разглеждането 
на постъпилите молби и документи по висящите дела на съдиите, ползващи 
отпуск да се извършва съобразно приложения график като съдиите подписват 
текущата кореспонденция по висящите дела, без да изготвят съдебните актове.   

Със Заповед № РД-13-34/23.04.2014 г. на председателя на съда Мария 
Тодорова са определени касационните състави в съда, считано от 23.04.2014 г., 
както следва: І касационен състав: Мария Тодорова, Саша Алексова и Иван 
Шекерлийски; ІІ касационен състав: Марияна Мицева, Стоянка Пишиева-
Сахатчиева и Иван Шекерлийски; ІІІ касационен състав: Серафимка 
Мадолева, Илонка Рашкова и Ваня Вълкадинова. От 01.06.2014 г. са 
определени следните касационни състави: І касационен състав: Мария 
Тодорова, Саша Алексова и Стоянка Пишиева-Сахатчиева; ІІ касационен 
състав: Марияна Мицева, Стоянка Пишиева-Сахатчиева и Иван Шекерлийски; 
ІІІ касационен състав: Серафимка Мадолева, Илонка Рашкова и Ваня 
Вълкадинова. Със заповедта е разпоредено, че при отсъствие на председателя 
или на член на състава, както и при невъзможност на съответния съдия да 
участва в разглеждане на делото, промяната в състава, разглеждащ делата ще 
се извършва със заповед на председателя на съда за всеки един конкретен 
случай.  
 Със Заповед № РД-13-52/14.05.2014 г. е наредено служителите от 
служба „Съдебно деловодство” ежемесечно да проверяват делата, които не са 
насрочени като за резултата от проверката завеждащият службата докладва на 
председателя на съда. 
 Със Заповед № РД-13-60/14.05.2014 г. е възложено на съдебния 
администратор В. К. да осъществява общ контрол на дейността на съдебната 
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администрация, както и контрол за правилното водене на деловодните книги и 
регистри. 
 Със Заповед № РД-13-73/13.06.2014 г. е определена 80 % натовареност 
по всички видове дела на председателя на съда Мария Тодорова и 90 % 
натовареност по всички видове дела на заместник-председателя на съда 
Марияна Мицева.   
 Със Заповед № РД-13-90/25.06.2014 г. е разпоредено кои книги в съда да 
се водят на електронен носител с разпечатка на хартиен носител и кои книги 
да се водят само на хартиен носител, като заповедта е съобразена с 
изискванията на ПАС. Посочено е и кой служител или служба отговаря за 
воденето и съхранението на всяка конкретна книга. 

Със Заповед № РД-13-92/26.06.2014 г. е разпоредено ежемесечно да се 
извършва проверка на делата с отменен ход по същество на делото от 
завеждащ служба „Съдебни секретари” като се изготвя писмен доклад за всяко 
шестмесечие, който трябва да съдържа изрично определени в заповедта 
реквизити. 

 Със Заповед № РД-13-103/26.06.2014 г. е разпоредено деловодителите 
ежемесечно да извършват проверка по движението на делата, чието 
приключване се изчаква. Резултатът от проверката за движението на 
обуславящите дела да се отразява в справка, съгласно образеца, приложен към 
заповедта като справката се прикрепва към задната корица на делото. 
Разпоредено е след приключване на обуславящото дело справката да се 
докладва на съдията-докладчик.  

Със Заповед № РД-13-108/16.07.2014 г. е разпоредено разглеждането и 
администрирането на постъпилите молби, касационни жалби и документи по 
висящи дела в периода от 28.07.2014 г. до 29.08.2014 г. да се извършва от 
дежурни съдии, съгласно приложения към заповедта график.   

Със Заповед № РД-13-118/03.09.2014 г. са определени едноличните 
състави и екипът, който работи със съответния съдия. 

Със Заповед № РД-13-146/27.11.2014 г. е възложено на съдия Серафимка 
Мадолева, считано от 28.11.2014 г., да образува постъпилите в съда дела в 
групи (типове) според предмета на делото и съобразно Вътрешните правила 
по чл. 157, ал. 2 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 76 от ПАС. 

Със Заповед № РД-13-147/27.11.2014 г. е възложено на В. К. – съдебен 
администратор на съда, на 28.11.2014 г. да разпределя постъпилите в съда дела 
на докладчици чрез програмата Law Choice и при спазване на Вътрешните 
правила по чл. 157, ал. 2 АПК.  

Със Заповед № РД-13-151/27.11.2014 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за приемане, обработване, изготвяне, съхранение и архивиране на документите 
в Административен съд – Благоевград. 

Със заповед № РД-13-181/19.12.2014 г. е разпоредено да се създаде 
Регистър на отводите в Административен съд – Благоевград по чл. 22 и чл. 23 
от ГПК, считано от 02.01.2015 г. Определени са реквизитите на Регистъра, 
лицето, което отговаря за воденето и отчитането му. Разпоредено е още да се 
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изготвя анализ на причините за постановените отводи на всяко шестмесечие, 
който да се докладва на председателя на съда. 

Със Заповед № РД-13-02/05.01.2015 г. е възложено образуването и 
разпределението на делата чрез програмата Law Choice на ВСС да се извършва 
от заместник-председателя на съда Марияна Мицева при спазване на ПАС и 
Вътрешните правила по чл. 157, ал. 2 АПК. При отсъствие на зам.-
председателя образуването и разпределението да се извършва от председателя 
на съда.  

Със заповед № РД-13-06/15.01.2015 г. е разпоредено съдебните 
деловодители да докладват получените в служба „Съдебно деловодство” 
жалби и протести не по-късно от следващия работен ден след постъпването им 
в съда заедно с делото на съдията-докладчик; да изпращат протеста и жалбата 
на по-горния съд по разпореждане на съдията докладчик заедно с делото или 
обжалвания акт в тридневен срок след постъпване на възражението от 
ответната страна, респективно след изтичане на срока за обжалване и порест; 
да изготвят и отразяват в описната книга писмата, с които делата се изпращат 
на по-горния съд или се връщат на първоинстанционния съд. 

Със Заповед № РД-13-50/08.06.2015 г. е разпоредено за всяко съдебно 
заседание в съда да се прави звукозапис въз основа на който в тридневен срок 
да се съставя протокол от съдебното заседание. Звукозаписът да се пази до 
изтичане на срока за искане на поправки и допълване на протокола, а ако е 
направено такова искане – до влизане в сила на решението по делото.   

         
 На интернет страницата на съда са публикувани: Правила за приемане и 
отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица; Вътрешни 
правила за публикуване на съдебните актове на интернет-страницата в 
Административен съд – Благоевград; Вътрешни правила за случайно 
разпределение на делата в Административен съд – Благоевград; Правила за 
заместване в случай на отсъствие на съдия-докладчик в Административен съд 
– Благоевград; Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 
електронен пощенски адрес (e-mail) и др. 
 
  

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
         В Административен съд – Благоевград е инсталирана и действаща 
електронната деловодна система „ЛОТОС – ДОМИНО”. За разпределението 
на делата на принципа на случайния подбор се използва програмният продукт 
Law Choice, предоставен от ВСС. Всички дела са въведени в електронната 
деловодна система като се създава електронна папка на делото, в която се 
сканира жалбата и обжалвания акт, а по касационните дела се сканира 
касационната жалба и решението на първоинстанционния съд.  
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Деловодните книги и регистри се водят на електронен носител с 
разпечатка на хартиен  носител като някои книги се водят само на хартиен 
носител.  

Съдът разполага с две съдебни зали, оборудвани със звукозаписна  
техника.   
 Съдебните деловодители са добре обучени, изпълняват стриктно 
задълженията си като по време на съдебната ваканция е осигурено нормалното 
функциониране на деловодствата. Всички съдебни деловодители и служители 
са взаимозаменяеми. Подреждането и съхранението на административните 
дела е съгласно ПАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 
съдията, се прикрепват и номерират.  
 
 
  2. ОБРАЗУВАНЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  
  

Постъпващите в съда дела и книжа се приемат от служба 
„Регистратура”, където работят двама съдебни служители, които ги вписват 
във входящия дневник на електронната деловодна програма. Служителите 
поставят дата и подпис, а когато книжата постъпят по пощата се вписва и дата 
на пощенското клеймо. Делата и книжата се докладват на председателя или 
заместник-председателя на съда за образуването им в дела, които определят и 
типа на делото. След това се връщат в регистратурата, където вписват 
страните по делата в електронната деловодна система, от където получават 
номер на делото в съответствие с типа му. След вписването на страните и 
получаване на номер, делата се връщат на председателя или зам.-председателя 
за извършване на случайното разпределение. Номера на делата се получава от 
електронната деловодна система. След определяне на съдията-докладчик 
делата се предават на служителите от служба „Съдебно деловодство”, които 
ги докладват на съответния съдия-докладчик. Бързите производства се 
докладват незабавно, а останалите най-късно на следващия ден.  

За образуването на делото председателят на съда използва специално 
изработен за целта печат.  
 
 
  3. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И 
КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА 
 
           3.1. Движение на административните дела през 2013 г. 
 
 През 2013 г. в Административен съд – Благоевград  са постъпили 1043 
бр. първоинстанционни административни дела, от които 105 бр. частни 
административни дела. Останали несвършени от предходен период са 163 дела 
или общо за разглеждане – 1206 първоинстанционни административни дела.  
Свършените дела са 1010 бр. Останали несвършени в края на отчетния период 
–  196 първоинстанционни административни дела.  
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 3.2. Движение на касационните административни дела през 2013 г. 
 
 През 2013 г. в Административен съд – Благоевград  са постъпили 996 бр. 
касационни дела. Останали несвършени от предходен период - 86 бр. или 
общо за разглеждане - 1082 касационни дела.  Свършените касационни дела са 
971 бр. Останали несвършени дела в края на отчетния период – 111 бр. 
касационни дела.   
 
 Всичко за разглеждане дела (първоинстанционни, частни и касационни) 
– 2288 бр. (с останалите от предходен период). Общо свършените дела са 1981 
бр., останали несвършени дела в края на периода са 307 бр. 
 
 3.3. Движение на първоинстанционните административни дела през 
2014 г.  
  
 През 2014 г. в Административен съд – Благоевград  са постъпили 905 бр. 
първоинстанционни административни дела, от които 108 бр. частни 
административни дела. Останали несвършени от предходен период са 196 дела 
или общо за разглеждане – 1101 първоинстанционни административни дела.  
Свършените дела са 881 бр. Останали несвършени в края на отчетния период –  
220 първоинстанционни административни дела.  
   
 3.4. Движение на касационните административни дела през 2014 г. 
 
 През 2014 г. в Административен съд – Благоевград  са постъпили 909 бр. 
касационни дела. Останали несвършени от предходен период - 111 бр. или 
общо за разглеждане - 1020 касационни дела.  Свършените касационни дела са 
957 бр. Останали несвършени дела в края на отчетния период – 63 бр. 
касационни дела.   
 
 Всичко за разглеждане дела (първоинстанционни, частни и касационни) 
– 2121 бр. (с останалите от предходен период). Общо свършените дела са 1838 
бр., останали несвършени дела в края на периода са 283 бр. 
 
  3.5. Движение на първоинстанционните административни дела през 
първото полугодие на 2015 г.  
 
 През първото полугодие на 2015 г. в Административен съд – 
Благоевград  са постъпили 509 бр. първоинстанционни административни дела, 
от които 54 бр. частни административни дела. Останали несвършени от 
предходен период са 220 дела или общо за разглеждане – 729 
първоинстанционни административни дела. Свършените дела са 499 бр. 
Останали несвършени в края на отчетния период –  230 първоинстанционни 
административни дела. 
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 3.6. Движение на касационните административни дела през първото 
полугодие на 2015 г. 
 
 През първото полугодие на 2015 г. в Административен съд – 
Благоевград  са постъпили 390 бр. касационни дела. Останали несвършени от 
предходен период - 63 бр. или общо за разглеждане – 453бр. касационни дела.  
Свършените касационни дела са 321 бр. Останали несвършени дела в края на 
отчетния период – 132 бр. касационни дела.   
 
 Всичко за разглеждане дела (първоинстанционни, частни и касационни) 
– 1182 бр. (с останалите от предходен период). От общо свършените 820 дела, 
останалите дела в края на периода са 362 бр. 
  
  
 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 
дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. се 
установи: 
 - съдия Василка Шаламанова - останали несвършени от предходен 
период – 23 дела, постъпили през годината – 122 дела, всичко за разглеждане – 
145 бр., свършени дела – 145 дела, останали несвършени в края на периода – 
няма, или всичко свършени 100 %; 
 - съдия Мария Тодорова – останали несвършени от предходен период – 
30 дела, постъпили през годината – 283 дела, всичко за разглеждане – 313 
дела, свършени дела – 279 дела, останали несвършени в края на периода – 34 
дела, или всичко свършени 89.14 %; 
 - съдия Серафимка Мадолева - останали несвършени от предходен 
период – 31 дела, постъпили през годината – 266 дела, всичко за разглеждане – 
297 дела, свършени дела – 252 дела, останали несвършени в края на периода – 
46 дела, или всичко свършени 84.85 %; 
 - съдия Илонка Рашкова - останали несвършени от предходен период – 
28 дела, постъпили през годината – 270 дела, всичко за разглеждане – 298 
дела, свършени дела – 258 бр., останали несвършени в края на периода – 40 
дела, или всичко свършени 86.58%; 
 - съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева – останали несвършени от 
предходен период – 35 дела, постъпили през годината – 277 дела, всичко за 
разглеждане – 312 дела, свършени дела – 263 бр., останали несвършени в края 
на периода – 49 дела, или всичко свършени 84.29 %; 
 - съдия Иван Шекерлийски - останали несвършени от предходен период 
– 32 дела, постъпили през годината – 272 дела, всичко за разглеждане – 304 
дела, свършени дела – 259 дела, останали несвършени в края на периода – 45 
дела, или всичко свършени 85.2%; 
 - съдия Марияна Мицева - останали несвършени от предходен период – 
35 дела, постъпили през годината – 274 дела, всичко за разглеждане – 310 
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дела, свършени дела – 264 бр., останали несвършени в края на периода – 46 
дела, или всичко свършени 85.16 %; 
 - съдия Ваня Вълкадинова - останали несвършени от предходен период – 
35 дела, постъпили през годината – 274 дела, всичко за разглеждане – 309 
дела, свършени дела – 261 бр., останали несвършени в края на периода – 48 
дела, или всичко свършени 84.47 %. 
 
 
 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 
дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. се 
установи: 
  - съдия Мария Тодорова – останали несвършени от предходен период – 
34 дела, постъпили през годината – 188 дела, всичко за разглеждане – 222 
дела, свършени дела – 198 дела, останали несвършени в края на периода – 24 
дела, или всичко свършени 89.19 %; 
 - съдия Марияна Мицева - останали несвършени от предходен период – 
47 дела, постъпили през годината – 241 дела, всичко за разглеждане – 288 
дела, свършени дела – 249 бр., останали несвършени в края на периода – 39 
дела, или всичко свършени 86.46 %; 
 - съдия Серафимка Мадолева - останали несвършени от предходен 
период – 45 дела, постъпили през годината – 242 дела, всичко за разглеждане – 
287 дела, свършени дела – 253 дела, останали несвършени в края на периода – 
34 дела, или всичко свършени 88.15 %; 
 - съдия Илонка Рашкова - останали несвършени от предходен период – 
40 дела, постъпили през годината – 252 дела, всичко за разглеждане – 292дела, 
свършени дела – 260 бр., останали несвършени в края на периода – 32 дела, 
или всичко свършени 89.04 %; 
 - съдия Саша Алексова - останали несвършени от предходен период – 0 
дела, постъпили през годината – 149 дела, всичко за разглеждане – 149 дела, 
свършени дела – 108 бр., останали несвършени в края на периода – 41 дела, 
или всичко свършени 72.48 %; 
 - съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева – останали несвършени от 
предходен период – 49 дела, постъпили през годината – 245 дела, всичко за 
разглеждане – 294 дела, свършени дела – 256 бр., останали несвършени в края 
на периода – 38 дела, или всичко свършени 87.07 %; 
 - съдия Иван Шекерлийски - останали несвършени от предходен период 
– 45 дела, постъпили през годината – 248 дела, всичко за разглеждане – 293 
дела, свършени дела – 250 дела, останали несвършени в края на периода – 43 
дела, или всичко свършени 85.32 % ; 
  - съдия Ваня Вълкадинова - останали несвършени от предходен период – 
48 дела, постъпили през годината – 249 дела, всичко за разглеждане – 297 
дела, свършени дела – 265 бр., останали несвършени в края на периода – 32 
дела, или всичко свършени 89.22 %. 
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 От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените 
дела по съдии, отчетена за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. се 
установи: 
  - съдия Мария Тодорова – останали несвършени от предходен период – 
24 дела, постъпили през годината – 100 дела, всичко за разглеждане – 124 
дела, свършени дела – 86 дела, останали несвършени в края на периода – 39 
дела, или всичко свършени 69.35 %; 
 - съдия Марияна Мицева - останали несвършени от предходен период – 
39 дела, постъпили през годината – 105 дела, всичко за разглеждане – 144 
дела, свършени дела – 100 бр., останали несвършени в края на периода – 44 
дела, или всичко свършени 69.44%; 
 - съдия Серафимка Мадолева - останали несвършени от предходен 
период – 35 дела, постъпили през годината – 117 дела, всичко за разглеждане – 
152 дела, свършени дела – 115 дела, останали несвършени в края на периода – 
37 дела, или всичко свършени 75.66 %; 
 - съдия Илонка Рашкова - останали несвършени от предходен период – 
32 дела, постъпили през годината – 117 дела, всичко за разглеждане – 149 
дела, свършени дела – 107 бр., останали несвършени в края на периода – 42 
дела, или всичко свършени 71.81 %; 
  - съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева – останали несвършени от 
предходен период – 38 дела, постъпили през годината – 113 дела, всичко за 
разглеждане – 151 дела, свършени дела – 109 бр., останали несвършени в края 
на периода – 42 дела, или всичко свършени 72.18 %; 
 - съдия Иван Шекерлийски - останали несвършени от предходен период 
– 43 дела, постъпили през годината – 116 дела, всичко за разглеждане – 159 
дела, свършени дела – 111 бр., останали несвършени в края на периода – 48 
дела, или всичко свършени 69.81 %; 
  - съдия Ваня Вълкадинова - останали несвършени от предходен период – 
32 дела, постъпили през годината – 109 дела, всичко за разглеждане – 141 
дела, свършени дела – 91 бр., останали несвършени в края на периода – 50 
дела, или всичко свършени 64.54 %; 
 - съдия Саша Алексова - останали несвършени от предходен период – 40 
дела, постъпили през годината – 122 дела, всичко за разглеждане – 162 дела, 
свършени дела – 102 бр., останали несвършени в края на периода – 60 дела, 
или всичко свършени 62.96 %. 
 
 
 
 ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА В 
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
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  От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в 
Административен съд – Благоевград няма дела, които да са образувани преди 
01.01.2014 г. и да не са приключили към 30.06.2015 г. 
 По делата се прилага пълният протокол от разпределението, който 
съдържа данни между кои съдии е извършено разпределението, процентната 
натовареност на всеки съдия, брой разпределени дела от даден вид, между кои 
съдии е извършено разпределението.  
 На постъпилите по делата книжа (молби, заявления) се поставя 
ръкописно дата на постъпването им в съда от  служба „Регистратура”, не се 
поставя печат на съда с входящ номер. Само на жалбите, които постъпват в 
съда, както и на касационните жалби и частните жалби се поставя печат на 
съда с датата на постъпването им.  
 
 
 1. Административни дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. 
 
 Проверката на случайно избрани дела установи: 
 - адм. д. № 400/2015 г., обр. на 25.05.2015 г., на доклад на съдия Стоянка 
Пишиева-Сахатчиева, жалба по чл. 145 АПК, вр. с чл. 133 АПК. Жалбата е 
постъпила на 25.05.2015 г., подадена в регистратурата на съда. 
Разпределението е извършено на 25.05.2015 г., приложен е пълния протокол от 
разпределението. С разпореждане от 26.05.2015 г. съдът е задължил  
административния орган да представи в 3-дневен срок заверен препис от 
цялата административна преписка. Писмо до административния орган е 
изпратено на 26.05.2015 г., получено на 09.06.2015 г. С разпореждане от  
19.06.2015 г. съдът повторно  е задължил адм. орган да представи преписката. 
Второ писмо е изпратено на 19.06.2015 г., връчено на 30.06.2015 г. На 
29.06.2015 г. е постъпила административната преписка в съда. С разпореждане 
от 19.06.2015 г. (печат на съда) делото е насрочено за 13.07.2015 г. Първото с. 
з. е проведено на 13.07.2015 г. – даден е ход на делото, изискано е за 
послужване адм. д. № 4261/2013 г. по описа на съда, делото е отложено. 
Проведени са с. з. на: 17.09.2015 г. – даден е ход, приети са доказателства; 
23.09.2015 г. – даден е ход, даден е ход по същество на делото. Предстои 
произнасяне на съдебното решение. Делото е проверено на 13.10.2015 г.;  
 - адм. д. № 785/2014 г., обр. на 03.11.2014 г., на доклад на съдия Саша 
Алексова, жалба по чл. 145 АПК. Жалбата е постъпила та 03.11.2014 г., на 
същата дата е образувано и разпределено делото. Приложен е протокол от 
случайното разпределение. Жалбата е подадена в регистратурата на съда. С 
разпореждане от 11.11.2014 г. съдът е постановил да се изиска от 
административния орган заверено копие от цялата административна преписка. 
Писмо до административния орган е изпратено на 12.11.2014 г. и на 17.12.2014 
г. е постъпила административната преписка. С разпореждане от 18.12.2014 г. 
(специално изработен за целта печат, положен върху първата страница на 
жалбата) делото е насрочено за 03.02.2015 г. Призовките са изпратени на 
19.12.2014 г., връчени на 09.01.2015 г. Първото с. з. е проведено на 03.02.2015 
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г. – даден е ход, приети са доказателства, допуснати са до разпит свидетели, 
отложено. Проведени са с. з. на: 17.03.2015 г. – разпитан е свидетел, допусната 
е СТЕ, допуснати са двама свидетели от страна на оспорващата, отложено за 
28.04.2015 г. На 27.03.2015 г. е постъпила молба от в. л. за пренасрочване на 
делото за по-късна дата поради ангажираност по друго дело. С разпореждане 
от 30.03.2015 г. съдът е пренасрочил делото за 12.05.2015 г. В с. з. на 
12.05.2015 г. е прието заключението на в. л., приети са доказателства, 
разпоредено е издаването на СУ. В с. з. на 30.06.2015 г. – приети са 
доказателства, съдът е задължил ответника за представи доказателства, 
отложено. В с. з. на 23.09.2015 г. – представени са документи, съдът е 
постановил, че по приемането на представените документи като доказателства 
ще се произнесе след изслушване на становището на проц. представител на 
ответника. Делото е отложено за 13.10.2015 г., проверката е извършена на 
12.10.2015 г.; 
 - адм. д. № 445/2015 г., обр. на 05.06.2015 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, жалба по ЗУТ. Жалба е подадена чрез административния орган, 
постъпила в съда на 05.06.2015 г. Разпределението е извършено на 08.06.2015 
г. С разпореждане от 15.06.2015 г. съдът е оставил жалбата без движение с 
указание за внасяне на ДТ; задължил е адм. орган да представи цялата 
административна преписка. Писмо до началника на РДНСК е изпратено на 
16.06.2015 г., връчено на 18.06.2015 г. и на 23.06.2015 г. е постъпила адм. 
преписка (п. к. 22.06.2015 г.). Съобщения до жалбоподателите (2) с 
разпореждането на съда са изпратени на 16.06.2015 г., връчени на 22.06.2015 г. 
и на 24.06.2015 г. (п. к. 23.06.2015 г.) е постъпила молба с изпълнени указания. 
С разпореждане от 29.06.2015 г. съдът е насрочил делото за 10.09.2015 г., 
постановил е кои страни следва да се призоват – двама жалбоподатели, един 
ответник, две заинтересовани страни. Отделно от разпореждането на съда, на 
първата страница на жалбата е поставен специалния печат за насрочване на о. 
с. з. Първото с. з. е проведено на 10.09.2015 г. – даден е ход на делото, приети 
са доказателства, допуснато е изслушването на СТЕ, делото е отложено за 
15.10.2015 г.; 
 - адм. д. № 638/2014 г., обр. на 12.09.2014 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, жалба по чл. 145 АПК, подадена в регистратурата на съда. 
Жалбата е постъпила на 12.09.2014 г. и на същата дата е извършено 
разпределението. С разпореждане от 15.09.2014 г. съдът е задължил адм. орган 
да представи заверен препис от цялата преписка. Писмо до адм. орган е 
изпратено на 15.09.2014 г., връчено на 03.10.2014 г. и на 21.10.2014 г. е 
постъпил заверен препис от адм. преписка. На 22.10.2014 г. делото е 
насрочено за 25.11.2014 г., видно от печата на съда. Първото с. з. е проведено 
на 25.11.2014 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване на жалбоподателя. Проведени са с. з. на: 13.01.2015 г. – даден е 
ход на делото, приети са доказателства, допусната е СТЕ; 17.02.2015 г. – 
приети са доказателства, прието е заключението на в. л.; 31.03.2015 г. – съдът 
е задължил Министерство на земеделието и храните – София да представи 
искана информация, необходима за изясняване на делото; 12.05.2015 г. – съдът 
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е дал възможност на проц. представител на оспорващия да прецизира искането 
си във връзка са изготвянето на допуснатата СТЕ; 23.06.2015 г. – даден е ход 
на делото, даден е ход по същество. На 22.07.2015 г. е постановено решението; 
 - адм. д. № 825/2014 г., обра. на 14.11.2014 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, жалба по ЗКИР. Жалбата е постъпила на 14.11.2014 г., на същата 
датата е извършено разпределението. С разпореждане от 18.11.2014 г. жалбата 
е оставена без движение с указания до жалбоподателя за внасяне на ДТ. 
Съобщението е изпратено на 18.11.2014 г., връчено на 24.11.2014 г. и на 
24.11.2014 г. е представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 
26.11.2014 г. съдът е насрочил делото за 18.12.2014 г. На заинтересованите 
страни (5) е приложен и препис от жалбата, както и указание, че могат в 14-
дневен срок да представят писмен отговор, да посочат доказателства, които да 
приложат към отговора. Първото с. з. е проведено на 18.12.2014 г. – не е даден 
ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на страна. 
Проведени са с. з. на: 15.01.2015 г. – отново не е даден ход на делото, поради 
нередовна процедура по призоваване на страна, съдът е постановил, нередовно 
призованата страна да се призове чрез залепване на уведомление.  По делото е 
постъпила молба от майката на нередовно призованата страна, с която е 
заявено, че дъщеря й живее и работи трайно в чужбина. В с. з. проведено на 
19.02.2015 г. е даден ход на делото, съдът е прекратил производството по 
отношение на две от заинтересованите страни, оставил е без разглеждане 
жалбата на две от заинтересованите страни и е прекратил производството в 
тази част. Приети са доказателства, назначена е СТЕ, делото е отложено за 
02.04.2015 г. В с. з. на 02.04.2015 г. е даден ход, прието е заключението на в. л. 
Съдът е съобразил постъпилите частни жалби и е постановил, че делото не 
може да бъде приключено преди произнасяне на ВАС, поради което е отложил 
делото за 07.05.2015 г. Срещу протоколното определение от 19.02.2015 г., с 
което производството по делото е прекратено е подадена частна жалба. На 
17.04.2015 г. делото е постъпило във ВАС. С определение от 09.07.2015 г., 
постановено по адм. д. № 4515/2015 г. по описа на ВАС, съдът е оставил без 
разглеждане частната жалба по отношение на първия жалбоподател като 
просрочена и е прекратил производството в тази част и е оставил в сила 
определението по отношение на частната жалба на втория жалбоподател – 
обжалвано. С определение от 08.10.2015 г., постановено по адм. д. № 
10200/2015 г. по описа на ВАС, петчленен състав, съдът е оставил в сила 
определението от 09.07.2015 г. по адм. д. № 4515/2015 г. на ВАС. На 
12.10.2015 г. делото е постъпило в Административен съд – Благоевград. 
Междувременно, на 28.05.2015 г. е проведено с. з. съдът е докладвал, че ВАС е 
изискал в цялост адм. д. № 825/2014 г. по описа на Административен съд – 
Благоевград, което е изпратено и до момента не е върнато. Съдът е отложил 
делото за 18.06.2015 г. В с. з. на 18.06.2015 г. съдът е докладвал, че делото все 
още е във ВАС, поради което го е отложил за 06.07.2015 г. По същата причина 
– невърнато дело от ВАС, са проведени и отложени с. з. на: 06.07.2015 г.; 
10.09.2015 г., отложено за 15.10.2015 г.; 



 16

 - адм. д. № 386/2015 г., обр. на 19.05.2015 г. на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, жалба по ЗДСл, ЗМВР. Жалбата е подадена чрез 
административния орган, постъпила в съда на 19.05.2015 г. Разпределението е 
извършено на 19.05.2015 г. С разпореждане от 20.05.2015 г. съдът е оставил 
жалбата без движение за внасяне на ДТ. Съдът е изискал от адм. орган да 
представи заверен препис в цялост от адм. преписка. На 21.05.2015 г. е 
изпратено писмо до адм. орган, връчено на 22.05.2015 г. и на 28.05.2015 г. е 
постъпила адм. преписка. На 21.05.2015 г. е изпратено съобщени до 
жалбоподателя, на 05.06.2015 г. е представено доказателство за внесена ДТ. 
На 08.06.2015 г. делото е насрочено за 07.07.2015 г., видно от печата за 
насрочване, положен върху първата страница на жалбата. Първото с. з. е 
проведено на 07.07.2015 г. – даден е ход на делото, приети са доказателства, 
съдът е задължил ответника да представи необходими за изясняване на делото 
справки. В с. з. на 08.09.2015 г. съдът е приел доказателства, повторно е 
изискал да се представят необходимите справки като е предупредил 
административния орган, че ако не се представят съдът ще приеме, че създават 
пречки за изясняване на делото и ще бъдат приложени разпоредбите на ГПК.В 
с. з. на 08.10.2015 г. е даден ход, даден е ход по същество. Делото е проверено 
на 13.10.2015 г. – преди постановяване на съдебното решение; 
 - адм. д. № 510/2015 г., обр. на 30.06.2015 г., на доклад на съдия Мария 
Тодорова, жалба по ЗКИР, подадена чрез административния орган. Жалбата е 
постъпила на 30.06.2015 г. и на същата дата е извършено разпределението. С 
разпореждане от 02.07.2015 г. възражението с характер на жалба е оставено 
без движение с указания до двамата жалбоподатели. Съобщенията до Г. и К. 
са изпратени на 03.07.2015 г., връчени на 08.07.2015 г. С отделно 
разпореждане от 02.07.2015 г. съдът е оставил без движение жалбата на 
останалите четирима жалбоподатели за представяне на доказателство за 
внесена ДТ. Съобщенията са изпратени на 03.07.2015 г., последното връчено 
на 31.07.2015 г. На 04.08.2015 г. е постъпило доказателство за внесена ДТ. С 
определение от 11.08.2015 г. съдът е констатирал, че двамата жалбоподатели 
(от първото разпореждане) не са отстранили констатираните нередовности в 
срок, поради което е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 
производството по делото в тази му част. Съдът е конституирал е 
заинтересовани страни и е насрочил делото за 30.09.2015 г. Съдът е изискал 
адм. д. № 542/2014 г. по описа на съда. Първото с. з. е проведено на 30.09.2014 
г. – даден е ход, съдът е докладвал молби за отлагане на делото като е 
посочил, че едната молба е подкрепена с доказателства, но към молбата на 
адв. Г. не са представени доказателства за служебна ангажираност по друго 
дело. Съдът е указал на проц. представител да представи доказателство за 
служебната й ангажираност, както и че повторно искане за отлагане на делото 
на същото основание няма да бъде уважено. Съдът е отложил делото за 
21.10.2015 г.;  
 - адм. д. № 657/2014 г., обр. на 23.09.2014 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова, жалба по чл. 145 АПК, подадена в регистратурата на съда. 
Разпределението е извършено на 24.09.2014 г. Писмо до административния 
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орган е изпратено на 26.09.2014 г., връчено на 15.10.2014 г. и на 28.10.2014 г. е 
представена адм. преписка. С определение от 30.10.2014 г. съдът е оставил без 
разглеждане жалбата и е прекратил производството – обжалвано. На 
17.12.2014 г. делото е постъпило във ВАС. С определение от 26.01.2015 г. 
съдът е отменил определение от 30.10.2014 г., с което производството е 
прекратено и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените 
действия. На 29.01.2015 г. делото е постъпило в Административен съд – 
Благоевград. На 02.02.2015 г. делото е насочено за 09.03.2015 г., видно от 
печата за насрочване. На 09.03.2015 г. е проведено първото с. з. – даден е ход 
на делото, приети са доказателства, назначена е СТЕ. Проведени са с. з. на: 
27.04.2015 г. – за изготвяне на експертизата делото е отложено; 25.05.2015 г. – 
съдът е докладвал, че служебно му е известно, че назначеното в. л. ползва 
годишен отпуск от 18.06.2015 г. до 30.06.2015 г., поради което за изготвяне на 
експертизата е отложил делото за 13.07.2015 г. В с. з. на 13.07.2015 г. съдът е 
спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 
произнасяне на ВАС с тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1/2015 
г. по описа на ВАС; 
 - адм. д. № 25/2014 г., обр. на 13.01.2014 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева, жалба по ЗКИР, подадена чрез адм. орган. 
Разпределението е извършено на 13.01.2014 г. С разпореждане от 14.01.2014 г. 
жалбата е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 14.01.2014 г., 
връчено на 28.01.2014 г. и на 04.02.2014 г. е постъпила молба с изпълнени 
указания. На 06.02.2014 г. делото е насрочено за 12.03.2014 г., видно от печата 
на съда. Първото с. з. е проведено на 12.03.2014 г. – даден е ход на делото, 
даден е ход по същество. Решението е постановено на 19.03.2014 г., оставено в 
сила от ВАС; 
 - адм. д. № 612/2015 г., обр. на 11.08.2015 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова, жалба по чл. 145 АПК, вр. със ЗУТ. Жалбата е постъпила на 
11.08.2015 г., подадена от 7 жалбоподатели в регистратурата на съда. На 
11.08.2015 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 27.08.2015 г. 
жалбата е оставена без движение с указания до жалбоподателите. Съдът е 
постановил препис от жалбата да се връчи на ответника, като го е задължил в 
тридневен срок да представи заверено копие от пълната адм. преписка по 
оспорваната заповед, както и доказателства за материална компетентност на 
органа, издал същата. На 28.08.2015 г. е изпратено писмо до адм. орган, 
връчено на 01.09.2015 г. На 04.09.2015 г. (п. к. 04.09.2015 г.) е постъпила адм. 
преписка. Част от съобщенията до жалбоподателите с указанията на съда са 
върнати в цялост. На 09.09.2015 г. е постъпила молба с доказателство за 
внесена ДТ. На 18.09.2015 г. делото е насрочено за 12.10.2015 г., видно от 
печата за насрочване. На 18.09.2015 г. е разпоредено да се призоват страните. 
Първото с. з. е проведено 12.10.2015 г. – не е даден ход на делото, поради 
нередовна процедура по призоваване на част от жалбоподателите. Делото е 
отложено за 19.10.2015 г.; 
 - адм. д. № 261/2015 г., обр. на 08.04.2015 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева,  жалба по чл. 145 АПК във вр. с чл. 215 ЗУТ. Жалбата е 
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постъпила на 08.04.2015 г., разпределението е извършено на същата дата. С 
разпореждане от 09.04.2015 г. производството е оставено без движение за 
внасяне на ДТ. Съобщението е изпратено на 09.04.2015 г., връчено на 
16.04.2015 г. На 22.04.2015 г. (п. к. 20.04.2015 г.) е постъпило доказателство за 
внесена ДТ. На 23.04.2015 г. делото е насрочено за 10.06.2015 г., видно от 
печата за насрочване. От списъка за призоваване се установява и 
заинтересована страна, за призоваването на която няма изрично разпореждане 
на съда. Първото с. з. е проведено на 10.06.2015 г. – даден е ход на делото, 
приети са доказателства, назначена е СТЕ, делото е отложено за 30.09.3015 г. 
В с. з. на 30.09.2015 г. е даден ход на делото, даден е ход по същество. 
Решението е постановено на 08.10.2015 г.; 

- адм. д. № 505/2015 г. /съдия Илонка Рашкова/ е образувано на 
26.06.2015 г. /петък/ по чл. 145 от АПК депозирана на същата дата чрез органа, 
чийто акт се обжалва. Делото е разпределено на докладчик на 29.06.2015 г. 
видно от протокола, удостоверяващ избора на докладчик. С разпореждане, 
изписано върху придружителното писмо на жалбата, от 30.06.2015 г. съдът е 
оставил производството без движение. Съобщение от 01.07.2015 г. е връчено 
лично на 07.07.2015 г. В изпълнение на указанията на 08.07.2015 г. е 
депозирана молба с представено доказателство за довнасяне на такса. С 
ръкописно разпореждане от 09.07.2015 г. съдът е указал да се призоват 
страните. В специално изработен печат на съда, попълнен на същата дата – 
09.07.2015 г., и съдържащ подписа на съдията докладчик, е отразено, че 
производството е насрочено в открито заседание за 28.09.2015 г. Призовки за 
страните са изпратени на 09.07.2015 г. В съдебно заседание от 28.09.2015 г., на 
основание чл. 157 и чл. 197 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, съдът е приел 
представените доказателства, назначил е съдебно-техническа експертиза, 
задължил е административния орган да представи заверено копие на 
кадастрален план и е отложил делото за 02.11.2015 г.; 

 - адм. д. № 762/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
24.10.2014 г. по жалба, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено 
на съдия на 27.10.2014 г. С разпореждане от 28.10.2014 г. съдът е указал 
жалбоподателят да довнесе държавна такса. Съобщение с указанията на съда е 
изпратено на 28.10.2014 г., връчено на страната на 04.11.2014 г. 
Производството е насрочено в открито съдебно заседание за 04.12.2014 г. с 
разпореждане от 05.11.2014 г. /нарочен печат на съда/. Призовки за страните 
са изпратени на 06.11.2014 г. В изпълнение на указанията на 09.11.2014 г. е 
депозирана вносна бележка за платена такса. С молба от 03.12.2014 г. 
жалбоподателят е поискал отлагане на делото за друга дата, обосновано със 
заболяване. Към молбата е представен болничен лист и медицинско 
удостоверение. В съдебно заседание от 04.12.2014 г. съдът не е дал ход на 
делото, след като е съобразил молбата на страната, и е насрочил делото за 
18.12.2014 г. В съдебно заседание от 18.12.2014 г. е даден ход на делото, 
дадена е възможност на ответника да представи административната преписка 
в цялост, допусната е съдебно-техническа експертиза, назначено е вещо лице, 
определен е депозит и делото е отложено за 29.01.2015 г. На 24.01.2015 г. е 
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постъпила молба от вещото лице делото да бъде отложено за по-късна дата, 
тъй като късно са конкретизирани въпросите по експертизата. Заключение, 
изготвено само по въпросите на ответника, е депозирано на 29.01.2015 г. 
Допълнение към заключението е представено на 17.02.2015 г. В съдебно 
заседание от 29.01.2015 г. делото е отложено за събиране на доказателства за 
25.02.2015 г. На тази дата е постъпила молба от пълномощника на 
жалбоподателя за отлагане на делото, поради служебна ангажираност по друго 
дело, за което представя призовка. Молба за отлагане от същата дата е 
депозирана и от жалбоподателя, обоснована със заболяване. Тези 
обстоятелства са станали причина да не бъде даван ход на делото и да бъде 
отложено за 05.03.2015 т. На тази дата е допусната допълнителна съдебно-
техническа експертиза и делото е насрочено за 23.04.2015 г. На 23.04.2015 г. 
вещото лице е заявило, че не е изготвило заключението по обективни 
причини, поставена е допълнителна задача и за събиране на доказателства е 
отложено за 09.06.2015 г. Депозит за експертизата е внесен на 03.06.2015 г. В 
заседание от 09.06.2015 г. делото е отложено за 13.07.2015 г. с оглед изготвяне 
на заключението. В заседание от тази дата вещото лице е изложило обективни 
причини за невъзможност за изготвяне на заключението, в тази връзка съдът е 
указал повторно на министъра на земеделието и храните предоставяне на 
цифрова ортофотокарта в подходящ формат, съответно при невъзможност да 
посочи уважителни причини, и делото е отложено 24.09.2015 г. На 24.09.2015 
г. е докладвана молба на вещото лице за отлагане на делото, тъй като 
получената информация за експертизата е в голям обем. Делото е насрочено за 
29.10.2015 г. По делото са насрочени и проведени множество съдебни 
заседания по причини, стоящи извън процесуалното поведени на съда – по 
молба на страни, несвоевременно изготвени заключения по обективни 
причини; 

 - адм. д. № 618/2014 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
04.09.2014 г. по жалба срещу заповед на кмета на Община Благоевград, 
постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня 
на неговото образуване. С трудно за разчитане разпореждане от 05.09.2014 г. , 
положено върху придружителното писмо по жалбата, съдът е оставил 
производството без движение и е дал указания за отстраняване на 
нередовности. Съобщения за указанията на двамата жалбоподатели са 
изпратени на 05.09.2014 г., получени на 09.09.2015 г. Молба от 
жалбоподателите е депозирана на 11.09.2014 г. С разпореждане от 12.09.2014 
г. съдът служебно е изискал информация от Служба по геодезия картография 
и кадастър /СГКК/. Отговор е депозиран на 24.09.2014 г. С определение от 
07.10.2014 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 
производството, след като е приел, че жалбоподателите не се явяват 
заинтересовани лица. Съобщения за определението са изпратени на 08.10.2014 
г., връчени на 09.10.2014 г. По частна жалба срещу определението, депозирана 
на 16.10.2014 г., на 05.11.2014 г. във Върховния административен съд е 
образувано ч. адм. д. № 14013/2014 г. С определение от 10.02.2015 г. ВАС е 
отменил прекратителното определение и е върнал делото за продължаване на 
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съдопроизводствените действия. Делото е върнато на Административен съд-
Благоевград на 12.02.2015 г. С разпореждане от същата дата, изписано 
ръкописно върху придружителното писмо по жалбата, съдът е оставил 
производството без движение с указания. Съобщения за указанията са 
изпратени на 13.02.2015 г., получени от жалбоподателите съответно на 16 и 
17.02.2015 г. С определение от 19.02.2015 г., оформено като самостоятелен 
документ от делото, съдът е дал указания по чл. 218, ал. 1 от ЗУТ и е насрочил 
делото в открито заседание за 08.04.2015 г. С писмо от 19.02.2015 г. е 
изпратено за публикация в „Държавен вестник” съобщение за направеното 
оспорване. В съдебно заседание от 08.04.2015 г. е допусната съдебно-
техническа експертиза и делото е отложено за 20.05.2015 г. На 13.05.2015 г. 
вещото лице е депозирало молба за отлагане на делото, обоснована с 
невъзможност за изготвяне на заключението по здравословни причини. В 
съдебно заседание от 20.05.2015 г. е даден ход, приети са доказателства и с 
оглед молбата на вещото лице делото е отложено за 01.07.2015 г. 
Заключението е депозирано на 25.06.2015 г. В съдебно заседание от 01.07.2015 
г. е констатирано, че заключението не е депозирано в срок и с оглед изявления 
на страните, че искат да се запознаят с него, делото е отложено и е насрочено 
за 15.07.2015 г. С разпореждане от 01.07.2015 г. съдът е конституирал две нови 
заинтересовани страни и е указал да се призоват за следващо съдебно 
заседание. На 15.07.2015 г. е изслушана експертизата, изискана е информация 
от СГКК, задължен е ответникът да представи информация за собствениците и 
носителите на вещни права върху имоти с посочени идентификатори и делото 
е отложено за 23.09.2015 г. С разпореждане от 10.08.2015 г. са конституирани 
нови заинтересовани лица. Извършвана е служебна справка по реда на 
Наредба № 14/18.11.2009 г. В заседание от 23.09.2015 г. делото е отложено за 
28.10.2015 г., поради нередовно призоваване на заинтересовани страни; 

 - адм. д. № 339/2015 г. /съдия Саша Алексова/ е образувано на 
05.05.2015 г. по жалба, депозирана на 05.05.2015 г. непосредствено в съда. 
Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 
разпореждане от 11.05.2015 г., изписано върху първата страница от жалбата, 
съдът е оставил производството без движение за внасяне на държавна такса. 
Съобщение за указанията е изпратено на 12.05.2015 г., връчено на 19.06.2015 
г. Указанията са изпълнени с молба, върху която е направено отбелязване, че 
получена с плик на 26.06.2015 г. с пощенско клеймо от 25.06.2015 г. С 
разпореждане от 02.07.2015 г., оформено като самостоятелен документ, съдът 
на основание чл. 152, ал. 4 от АПК е изискал административната преписка в 
цялост от кмета на община Петрич. Писмо в тази връзка е изпратено на 
03.07.2015 г. и е получено на 10.07.2015 г. Административната преписка е 
постъпила в съда на 15.07.2015 г. На 17.07.2015 г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 06.10.2015 г., видно от нарочния печат на съда, 
положен върху първата страница от делото. В съдебно заседание от 06.10.2015 
г. съдът е дал ход на делото, допуснал е до разпит свидетели и е отложил 
делото за 27.10.2015 г.; 
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 - адм. д. № 359/2015 г. /съдия Серафимка Мадолева/ е образувано на 
11.05.2015 г. по жалба, депозирана от административния орган на същата дата. 
Делото е разпределено на съдия в деня на неговото образуване. На 12.05.2015 
г. докладчикът е насрочил делото в открито заседание за 17.06.2015 г., видно 
от печата на съда. В заседание от 17.06.2015 г. е допусната съдебно-
техническа експертиза и делото е насрочено в открито заседание за 07.10.2015 
г. На 05.10.2015 г. по делото е постъпила молба от вещото лице за отлагането 
му за нова дата, тъй като не е отговорило на част от поставените въпроси по 
обективни причини. В заседание от 07.10.2015 г. е допусната съдебно-
геодезическа експертиза и делото е отложено за 20.11.2015 г.; 

 - адм. д. № 354/2015 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
11.05.2015 г. по жалба, депозирана непосредствено от административния 
орган на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 
образуване. На 12.05.2015 г. докладчикът е насрочил производството в 
открито заседание за 11.06.2015 г. На тази дата е даден ход на делото и за 
събиране на допуснати доказателства е отложено и насрочено за 13.07.2015 г., 
отложено за доказателства за 24.09.2015 г. В следващо съдебно заседание, 
насрочено за 08.10.2015 г., е открита процедура по оспорване на истинността 
на документ и в тази връзка е назначена съдебно-икономическа експертиза и 
делото е отложено за 19.11.2015 г.; 

 - адм. д. № 127/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 20.02.2014 г. по жалба, постъпила в съда на същата дата. Делото 
е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. На 24.02.2014 г. 
съдът е насрочил делото в открито заседание за 24.03.2014 г., видно от печата 
на съда. В съдебно заседание от тази дата е назначена съдебно-счетоводна 
експертиза и делото е насрочено в открито заседание за 28.04.2014 г. В 
заседание от тази дата е допуснато изготвяне на допълнително заключение и 
делото е отложено за 26.05.2014 г. В съдебно заседание от 26.05.2014 г. е 
изслушана допълнителната експертиза и е даден ход по същество. Решение по 
делото е постановено на 25.06.2014 г., съобщения за което са изпратени на 
страните на 26.06.2014 г.; 

 - адм. д. № 645/2015 г. /съдия Ваня Вълкадинова/ е образувано на 
26.08.2015 г. по жалба срещу заповед на кмета на община Гърмен за 
одобряване на ПУП-ПРЗ, постъпила в съда на същата дата. Делото е 
разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 
09.09.2015 г. съдът е разпоредил на основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ 
оспорването да бъде съобщено чрез обявление в „Държавен вестник” с 
посочване и описание на оспорения административен акт и правата на 
заинтересованите лица относно възможността да бъдат конституирани в 
производството и е насрочил производството в открито заседание за 
29.10.2015 г.; 

 - адм. д. № 586/2015 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
31.07.2015 г. по жалба по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ срещу заповед на главния 
архитект на община Сандански, постъпила в съда на тази дата. Делото е 
разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. На 03.08.2015 г. 
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делото е насрочено в открито заседание за 30.09.2015 г. Призовки за страните 
са изпратени на 03.08.2015 г. В съдебно заседание от 30.09.2015 г. съдът е 
предоставил възможност на страните да представят доказателства и е отложил 
делото за 21.10.2015 г. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 Делата се образуват в деня на постъпване на жалбата или най-късно на 
следващия ден. Изключения се установиха в изолирани случаи, когато 
жалбата е депозирана в края на работния ден в петък и делото е образувано в 
понеделник. 
 Разпореждането на съда по редовността на постъпилата жалба е 
постановявано в рамките на 1 до 3 дни, по изключение  4 – 7 дни. Само по 
едно дело съдът се е произнесъл в срок от 15 дни – постъпила жалба в периода 
на съдебната ваканция. По постъпилите книжа съдът се е произнасял в срок от 
1 до 3 дни, в по-редки случаи в срок от 4 – 6 дни. 
 В Административен съд – Благоевград се използва печат за насрочване 
на делото, от който се установява, че първото съдебно заседание е насрочвано 
най-често в двумесечен срок от постъпване на жалбата в съда, респективно 
след представяне на административната преписка в цялост и/или депозиране 
на молба с изпълнени указания, съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. второ 
от АПК. По някои дела първото с. з. е насрочвано в 1-месечен срок, а по време 
на съдебната ваканция в срок до 3 месеца.  При отлагане на делата съдебни 
заседания са насрочвани най-често след 1 месец – 1 месец и 20 дни, а при 
предстояща съдебна ваканция – до 3 месеца. В някои случаи съдът е отлагал 
делото в срок от 14 – 20 дни като е съобразявал причините за това.  
 Проверката констатира, че повечето производства приключват в срок до 
3 месеца. Причини за продължилите по-дълго производства са: оставяне на 
жалбата без движение; изискване на административната преписка в цялост; 
развили се частни производства пред Върховния административен съд, 
включително и пред петчленен състав на съда; спиране на производството на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Други причини за неприключване на 
производствата са: отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-
често за изготвяне на допуснатите съдебни експертизи, за изготвяне на 
допълнително заключение или поради несвоевременно изготвено такова; 
ползван отпуск от вещото лице; несвоевременно внесен депозит за изготвяне 
на заключението; за изслушване на свидетели. В някои случаи е констатирано, 
че вещото лице не е могло да се справи с поставената задача в срок, поради 
големия обем от работа или поради непредставена в цялост документация. В 
по-редки случаи се установи, че съдебни заседания са отлагани по молба на 
страна с представен болничен лист; при ангажираност на процесуален 
представител по друго дело; поради нередовна процедура по призоваване на 
страна.  
 По делата няма изричен акт на съда за проведеното подготвително 
заседание. Практика на съда е производствата да се нарочват с разпореждане, 
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за което се използва специално изработен печат. Съдебните експертизи се 
назначават най-често в първото по делото заседание.  
 
 
 2. Образувани административни дела през 2014 г. и ненасрочени 
към 30.06.2015 г. 
 
 От образуваните през 2014 г. административни дела само 2 не са 
насрочени към 30.06.2015 г., проверката на които установи: 
 - адм. д. № 932/2014 г., обр. на 29.12.2014 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, по иск за обезщетение. Производството е разделено – по 
жалбата срещу незаконосъобразност на заповед от иска за обезщетение. С 
определение от 05.01.2015 г. съдът е спрял производството по делото до 
приключване на адм. д. № 765/2014 г., образувано по жалба срещу 
законосъобразността на заповедта за прекратяване на служебното 
правоотношение на жалбоподателя. По делото са извършвани справки за 
движението на преюдициалното производство, от които се установява, че по 
обуславящото производство е постъпила касационна жалба и пред ВАС 
делото е насрочено за 22.02.2016 г.;  

 - адм. д. № 913/2014 г. /съдия Саша Алексова/ е образувано на 
19.12.2014 г. по иск по чл. 203 и сл. от АПК, вр. с чл. 1 от ЗОДОВ, заведен с 
вх. номер от същата дата. Делото е образувано след като с определение от 
19.12.2014 г., постановено по друго административно дело на съда – адм. д. № 
900/2014 г., съдия Саша Алексова е преценила, че с жалбата срещу заповед на 
изпълнителния директор на ДФЗ „Земеделие” е подадена и искова молба по 
чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, отделила е иска за обезщетение и е указала изготвените 
преписи от исковата молба да се докладват на председателя за образуването 
им в отделно производство. Настоящото производство е разпределено на 
докладчик в деня на завеждането на исковата молба в съда, като е 
разпределено чрез електронен избор на същия съдия посредством опция 
„определен избор”. С разпореждане от 05.01.2015 г. съдът е оставил 
производството без движение с указания за отстраняване на нередовности. 
Съобщения с указанията на съда е изпратено на ищеца на 07.01.2015 г., 
връчено  на 19.01.2015 г. Указанията са изпълнени с молба от 24.01.2015 г. С 
определение от 29.01.2015 г., постановено в закрито заседание, съдът е 
постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК 
във вр. с чл. 144 от АПК до приключване на производството по адм. д. № 
900/2014 г. По делото е приложена бланка „Справка за движението”, която 
отразява извършените справки за статуса на обуславящото производство. В 
бланката се съдържат данни, от които е видно, че справки са правени на 
17.08.2015 г., 01.09.2015 г. и на 01.10.2015 г. и, че преюдициалното 
производство е насрочено в открито заседание за 02.02.2016 г. във ВАС. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
   



 24

 Проверката констатира само две дела, които са образувани през 2014 г. и 
не са ненасрочени към 30.06.2015 г. като причината е обективна – и двете 
производства са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По спрените 
дела се извършват справки за движението на обуславящото производство, 
резултатът от които се отразява в специално изработена за целта бланка, 
прикрепена на задната корица на делото. 
 
 
 3. Обявяване на съдебните актове по административни дела. 
 
 Няма постановени съдебни актове след законовоопределения срок по чл. 
172, ал. 1 АПК. 
  
 
 4. Административни дела с отменен ход по същество. 
  
 През 2013 г. по 41 дела са постановени определения за отмяна на 
дадения ход по същество. През 2014 г. са постановени определения за отмяна 
на дадения ход по същество по 42 дела, а през първото полугодие на 2015 г. - 
по11дела.  
 Проверката на случайно избрани дела установи: 
 - адм. д. № 14/2014 г., обр. на 09.01.2014 г., на доклад на съдия Стоянка 
Пишиева-Сахатчиева, жалба по чл. 215 ЗУТ. В с. з. на 09.06.2014 г. е даден ход 
по същество на делото. Проведени са 4-ри с. з., прието е заключение на в. л. С 
определение от 01.07.2014 г. съдът е приел, че жалбата е процесуално 
недопустима, поради което е отменил протоколно определение, с което е 
даден ход по същество на делото, оставил е без разглеждане жалбата и е 
прекратил производството по делото; 
 - адм. д. № 67/2014 г., обр. на 29.01.2014 г., на доклад на съдия Мария 
Тодорова, жалба по чл. 145 АПК, чл. 16 от ЗУТ. В с. з. на 02.07.2014 г. е даден 
ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 
цитираните скици-проекти за изменение на КК не са представени като 
доказателства по делото, а същите представляват част от преписката по 
оспорения акт – административната преписка не е представена в цялост. С 
определение от 15.07.2014 г. съдът е отменил протоколно определение, с което 
е дал ход по същество на делото, изискал е адм. орган да представи цялата 
адм. преписка и е насрочил делото за разглеждане в о. с. з. на 10.09.2014 г.; 
 - адм. д. № 310/2014 г., обр. на 30.04.2014 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, жалба по чл. 145 АПК, вр. с чл. 405 Кодекса на труда. В с. з. на 
13.11.2014 г. е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът 
е констатирал, че делото е неизяснено от фактическа страна, поради което с 
определение от 13.12.2014 г. е отменил протоколно определение, с което е 
даден ход по същество на делото и го е насрочил за 15.01.2015 г.; 
 - адм. д. № 25/2015 г., обр. на 16.01.2015 г., на доклад на съдия Саша 
Алексова, жалба срещу ДФ „Земеделие”. В с. з. на 09.06.2015 г. съдът е дал 
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ход по същество на делото.  В срока за произнасяне съдът, след като е обсъдил 
събраните по делото доказателства е приел, че жалбата е недопустима. С 
определение от 09.07.2015 г. е отменил протоколно определение, с което е 
даден ход по същество на делото, оставил е без разглеждане жалбата и е 
прекратил производството по делото. По делото са проведени 3 съдебни 
заседания, приета е СТЕ, разпитани са свидетели; 
 - адм. д. № 53/2015 г., обр. на 26.01.2015 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова, жалба по чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията във вр. с чл. 45, 
ал. 4, вр. с ал. 8 от ЗМСМА. В с. з. на 23.03.2015 г. съдът е дал ход по 
същество на делото. В срока за произнасяне по същество съдът е констатирал, 
че делото е останало неизяснено от фактическа страна - съдът не е указала на 
ответника да представи заверени копия от подробно посочени документи, с 
оглед разпределяне на доказателствената тежест в процеса. С определение от 
15.04.2015 г. съдът е отменил протоколно определение за даване ход по 
същество на делото и го е насрочил за разглеждане в о. с. з. на 11.05.2015 г.; 
 - адм. д. № 151/2015 г., обр. на 06.03.2015 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, жалба по чл. 215 ЗУТ. В с. з. на 10.09.2015 г. е даден ход по 
същество. В срока за произнасяне съдът е обсъдил събраните по делото 
доказателства, заключението на вещото лице и е приел, че подадените жалби 
са процесуално недопустими, тъй като жалбоподателите не са заинтересовани 
лица. С определение от 01.10.2015 г. съдът е отменил протоколно 
определение, с което е даден ход по същество на делото, оставил е без 
разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото; 
 - адм. д. № 88/2015 г., обр. на 06.02.2015 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева, жалба по чл. 145 АПК. С определение от 14.05.2015 г. 
съдът е приел, че атакувания отказ не е индивидуален административен акт, 
тъй като с него не се засягат права и законни интереси на жалбоподателя. 
Съдът е отменил протоколно определение за даване ход по същество на 
делото, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил производството по 
делото;  
 - адм. д. № 131/2015 г., обр. на 24.02.2015 г., на доклад на съдия 
Марияна Мицева, по чл. 145 АПК. В с. з. на 30.04.2015 г. е даден ход по 
същество на делото. В срока за произнасяне по същество съдът е констатирал, 
че административната преписка не е представена в цялост. С определение от 
04.06.2015 г. съдът е отменил протоколно определение с което е даден ход по 
същество на делото и го е насрочил за 25.06.2015 г. като е задължил адм. орган 
да представи цялата административна преписка;  

 - адм. д. № 37/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
15.01.2014 г. по жалба от същата дата. В първо открито съдебно заседание, 
проведено на 20.02.2014 г., съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 
решаване. С определение от 21.03.2014 г., постановено в срока за решаване на 
делото, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 
същество и насрочил делото в открито заседание за 24.04.2014 г., след като е 
преценил, че административната преписка не е представена в цялост. С молба 
от 30.04.2014 г. жалбоподателят е поискал прекратяване на производството, 
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поради отпадане на правния му интерес. Определение в тази връзка е 
постановено на 08.05.2014 г.; 

 - адм. д. № 40/2014 г. /съдия Иван Шекерлийски/ е образувано на 
16.01.2014 г. по жалба, изпратена по компетентност от Административен съд 
София - град. В съдебно заседание от 08.07.2014 г. съдът е дал ход по 
същество и е обявил делото за решаване. С определение от 28.07.2014 г., 
постановено в срока за решаване, съдът е отменил протоколното си 
определение за даване на ход по същество, след като е съобразил, че в срока за 
произнасяне ответната страна е представила доказателство, удостоверяващо 
материалната компетентност на административния орган за издаване на 
процесния административен акт. Делото повторно е обявено за решаване на 
23.09.2014 г. и решение е постановено на 23.10.20114 г.; 

 - адм. д. № 47/2014 г. /съдия Илонка Рашкова/ е образувано на 
21.01.2014 г. В съдебно заседание от 17.03.2014 г. е даден ход по същество и 
делото е обявено за решаване. С определение от 14.04.2014 г. съдът е отменил 
протоколното определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в 
открито заседание за 12.05.2014 г., след като е констатирал, че не е дал 
указания на страните да представят определени доказателства и делото е 
останало неизяснено от фактическа страна. В заседание от тази дата е даден 
ход по същество и е постановено решение на 02.06.2014 г.;  

 - адм. д. № 132/2014 г. /съдия Серафимка Мадолева/ е образувано на 
21.02.2014 г. по жалба от тази дата. В съдебно заседание от 02.04.2014 г. съдът 
е дал ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 
25.04.2014 г. съдът е отменил дадения ход по същество, оставил е без 
разглеждане жалбата и е прекратил производството, след като е приел, че 
жалбоподателят няма правен интерес да обжалва процесната заповед. 
Определението е оставено в сила от Върховния административен съд с 
определение от 16.06.2014 г., постановено по адм. д. № 7474/2014 г.; 

 - адм. д. № 335/2014 г. /съдия Саша Алексова/ е образувано на 
15.05.2015 г. по жалба от тази дата. В съдебно заседание от 17.06.2014 г. е 
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 
01.07.2014 г. съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по 
същество и е оставил производството по жалбата без движение, след като е 
констатирал, че не е представено удостоверение за съществуването и 
представителството на сдружението-жалбоподател. В съдебно заседание от 
16.09.2014 г. повторно е даден ход по същество. Решение е постановено на 
16.10.2014 г.; 

 - адм. д. № 109/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 14.02.2014 г., след като делото е изпратено по подсъдност от 
Административен съд София-град. В съдебно заседание от 17.09.2014 г. е 
даден ход по същество. С определение от 16.10.2014 г. съдът е отменил 
протоколното определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в 
открито заседание за 17.11.2014 г., след като е констатирал, че по делото не са 
представени доказателства от съществено значение за всестранното 
изясняване на спора; 
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 - адм. д. № 402/2015 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 25.05.2015 г. Със жалбата е направено искане по чл. 166, ал. 1 
от АПК. С определение от 26.05.2015 г. съдът е оставил без разглеждане 
искането за спиране на изпълнението на решение на Общински съвет, гр. 
Благоевград. В първо открито съдебно заседание, проведено на 22.06.2015 г., 
съдът е дал ход по същество на производството по жалбата срещу решението 
на общинския съвет и е обявил делото за решаване. С определение от 
15.07.2015 г. съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по 
същество, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил производството по 
делото, след като е приел, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от 
обжалването; 

 - адм. д. № 65/2015 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
27.01.2015 г. В първо открито съдебно заседание, проведено на 18.03.2015 г., 
съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. С определение от 
15.04.2015 г. съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по 
същество и е насрочил делото в открито заседание за 20.05.2015 г., след като е 
счел, че ответникът не е представил доказателства, релевантни за решаване на 
спора. В съдебно заседание от 20.05.2015 г. повторно е даден ход по същество 
и решение е постановено на 19.06.2015 г.; 

 - адм. д. № 52/2015 г. /съдия Иван Шекерлийски/ е образувано на 
26.01.2015 г. В съдебно заседание 24.03.2015 г. е даден ход по същество. С 
определение от 16.04.2015 г. съдът е отменил протоколното си определение за 
даване на ход по същество и е насрочил делото в открито заседание за 
19.05.2015 г. С определение от 16.04.2015 г. съдът е отменил дадения ход по 
същество, след като е съобразил, че в срока за произнасяне ответникът е 
представил доказателство, необходимо за изясняването на спора. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
  От проверените дела се установява, че определения за отмяна на 
дадения ход по същество са постановявани поради неизясняване на делото от 
фактическа страна, включително и поради непълнота на административната 
преписка. По три от проверените дела съдът е отменил определението за 
даване ход по същество и е прекратил производството, след като е приел, че 
жалбата е недопустима, а по две дела – поради липса на правен интерес. По 
други две дела се установи, че в срока за произнасяне на решението е 
постъпила молба от страна в производството от значение за правилното 
решаване на спора – по първото делото е представено доказателство, 
удостоверяващо материалната компетентност на административния орган за 
издаване на процесния административен акт, а по второто – в срока за 
произнасяне ответникът е представил доказателство, необходимо за 
изясняване на спора. По едно дело съдът е приел, че атакуваният акт не е 
индивидуален административен акт по смисъла на АПК. 
 
  5. Спрени производства по административни дела. 
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 Проверката на всички спрени дела установи:  
 - адм. д. № 267/2014 г., обр. на 14.04.2014 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова, по чл. 203 АПК. На 14.04.2014 г. е извършено разпределението, 
делото е разпределено на първоначалния определен докладчик. С определение 
от 12.05.2014 г. съдът е спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК 
– до приключване на адм. д. № 258/2014 г. по описа на съда с влязъл в сила 
съдебен акт. На 10.06.2014 г. е представено писмо от съдебен секретар, в което 
е посочено, че производството по преюдициалното делото е приключило с 
влязъл в сила съдебен акт на 04.06.2014 г., приложен е заверен препис от него. 
На 11.06.2014 г. делото е насрочено за 14.07.2014 г., видно от печата за 
насрочване. На 11.06.2014 г. съдът е разпоредил да се призоват страните. С 
определение от 11.06.2014 г. производството е възобновено и насрочено за 
14.07.2014 г.; 
 - адм. д. № 537/2014 г., обр. на 30.07.2014 г., на доклад на съдия Саша 
Алексова, жалба по чл. 215 ЗУТ. В с. з. на 28.10.2014 г. съдът е спрял 
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване с 
влязъл в сила съдебен акт по адм. д. № 456/2014 г. по описа на съда. По делото 
са извършвани ежемесечни справки за движението на преюдициалното 
производство, отразени в нарочна справка, прикрепена към гърба на корицата 
на делото. Справката съдържа сл. графи: дата на извършване на справката; 
длъжностно лице, предоставило справката; резултат от направената справка; 
извършил справката, подпис. От последната справка, извършена на 06.01.2015 
г. се установява, че по преюдициалното производство е постановено решение, 
влязло в законна сила на 02.12.2014 г. По делото е приложено писмо от 
06.01.2015 г., от завеждаш служба „Съдебно деловодство”, от която се 
установяват горните обстоятелства. С определение от 21.01.2015 г. съдът е 
възобновил производството и го е насрочил за 24.02.2015 г.; 
 - адм. д. № 254/2014 г., обр. на 09.04.2014 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, по чл. 203 АПК, вр. с чл. 104, ал. 1, изр. последно от ЗДСл. 
Делото е образувано след разделяне на производството, образувано по жалба 
против заповед на директора на ОД „Земеделие” - Благоевград, съединена с 
иск за обезщетение. С определение от 11.04.2014 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 
приключване на адм. д. № 119/2014 г. по описа на съда с влязъл в сила съдебен 
акт. По делото са извършвани ежемесечни справки за движението на 
преюдициалното производство. От последната справка, извършена на 
21.04.2015 г. се установява, че производството по адм. д. № 119/2014 г. е 
приключило с решение от 28.05.2014 г., влязло в сила на 08.04.2015 г. С 
определение от 21.04.2015 г. съдът е възобновил производството по делото и 
го е насрочил за разглеждане на 19.05.2015 г.;  

 - адм. д. № 101/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
12.02.2014 г. по искова молба по чл. 206 от АПК във вр. с чл. 104, ал. 1 от 
ЗДСл, след разделяне на производството по адм. д. № 6/2014 г. с протоколно 
определение от 06.02.2014 г. С определение от 28.02.2014 г., постановено в 
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закрито заседание, съдът е постановил спиране на производството на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК до приключване 
на адм. д. № 6/2014 г. Производството по обуславящото дело е приключило с 
влязъл в сила съдебен акт на 09.03.2015 г., на която дата е постановено 
решение на ВАС по адм. д. № 7992/2014 г., копие от което е приложено по 
настоящото. От приложена по делото бланка „Справка за движението на адм. 
д. № 6/2014 г.” е видно, че са правени ежемесечни справки за хода на 
преюдициалното дело, отразяващи датата на извършване на справката, статуса 
на обуславящото производство, името на лицето, предоставило справката, и 
подписа на лицето, извършило справката; 

 - адм. д. № 109/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 14.02.2014 г., след като делото е изпратено по подсъдност от 
Административен съд София - град. В съдебно заседание от 17.09.2014 г. 
съдът е дал ход по същество. С определение от 16.10.2014 г. съдът е отменил 
протоколното определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в 
открито заседание за 17.11.2014 г., след като е констатирал, че по делото не са 
представени доказателства от съществено значение за всестранното 
изясняване на спора. В съдебно заседание от 01.12.2014 г. съдът, след като е 
приел изготвена от Административен съд София - град справка, е постановил 
спиране на производството до приключване с влязъл в сила акт на 
производството по адм. д. № 4313/2013 г. на Административен съд София -
град. В нарочна бланка на съда са отразени извършваните ежемесечни справки 
за хода на обуславящото производство, последната от които от 02.10.2015 г. и 
съгласно която същото е насрочено в открито заседание; 

 - адм. д. № 242/2013 г. /съдия Серафимка Мадолева/ е образувано на 
20.03.2013 г. В открито съдебно заседание от 29.05.2013 г. съдът е постановил 
спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК във вр. с 
чл. 144 от ГПК за установяване на наследници. Съдът е разпоредил да се 
изискат удостоверения за наследници от Столична община-район „Младост” и 
от община Благоевград. С определение от 26.06.2013 г. съдът е възобновил 
производството по делото, конституирал е страни и е насрочил открито 
заседание за 17.07.2013 г.; 

 - адм. д. № 704/2013 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
02.09.2013 г. В първо открито съдебно заседание, проведено на 08.10.2013 г., 
съдът е спрял производството на основание чл. 129, ал. 2, изр. 2-ро от АПК. 
Съдът е разпоредил определението за спиране да бъде доведено до знанието 
на министъра на околната среда и водите, който след произнасянето си, 
незабавно да уведоми Административен съд - Благоевград. Писмо от 
министерството на околната среда и водите е постъпило в съда на 07.11.2013 г. 
На същата дата е депозирана молба от пълномощник на жалбоподателя за 
прекратяване на производство поради липса на правен интерес. С определение 
от 12.11.2013 г. съдът е прекратил производството. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
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 Проверката на делата от тази категория установи, че по спрените дела на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – наличие на преюдициален спор се изискват 
справки за движението на обуславящото производство, което се отразява в 
нарочна бланка на съда, прикрепена към задната корица на делото. Всички 
спрени производства се наблюдават от служба „Съдебно деловодство” и се 
възобновяват своевременно. По спряното на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК 
производство съдът служебно е изискал справки за наследниците и е 
възобновил производството в срок. Спряното на основание чл. 129, ал. 2, изр. 
второ от АПК производство е прекратено след депозиране на молба в този 
смисъл.   
 
 
  6. Образувани искови производства по реда на чл. 203 АПК. 
 
  Исковете за обезщетения за вреди, които се разглеждат от 
административните съдилища са по реда на чл. 1 ЗОДОВ във вр. с чл. 203 
АПК. Проверката на случайно избрани дела установи:  
 - адм. № 323/2013 г., обр. на 12.04.2013 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова. ИМ е постъпила на 12.04.2013 г., разпределението е извършено на 
същата дата. С разпореждане от 16.04.2013 г. производството по исковата 
молба е оставено без движение с указания. Съобщение е изпратено на 
17.04.2013 г., връчено на 25.04.2013 г. и на 07.05.2013 г. (п. к. 30.04.2013 г.) е 
постъпила молба от ищеца. С разпореждане от 08.05.2013 г. е изискано адм. д. 
№ 105/2007 г. по описа на съда. С определение от 14.05.2013 г. съдът е оставил 
без разглеждане ИМ и е прекратил производството по делото – обжалвано. На 
01.07.2013 г. делото е постъпило във ВАС. С определение от 31.07.2013 г., 
постановено по адм. д. № 9335/2013 г. по описа на ВАС, съдът е отменил 
определение от 14.05.2013 г. и е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действа. На 02.08.2013 г. делото е постъпило в 
Административен съд – Благоевград. С разпореждане от 02.09.2013 г. делото е 
насрочено за 14.10.2013 г., постановил е да се изпрати на ответника препис от 
ИМ и е изискал сведение. Писмото до ответника – община Банско е получено 
на 11.09.2013 г. и на 13.09.2013 г. е представена изисканата справка. Първото 
с. з. е проведено на 14.10.2013 г. – приети са доказателства, отложено по 
доказателствата. Проведени са с. з. на: 28.10.2013 г. – приети са доказателства, 
даден е ход по същество на делото. В срока за произнасяне на решението 
съдът е констатирал, че последното по делото с. з. е протекло без участието на 
прокурор, въпреки редовното му призоваване, което е задължително съгласно 
чл. 10, ал. 1 от ЗОДОВ. Съдът е постановил, че неучастието на прокурор е 
съществено процесуално нарушение, поради което с определение от 
30.10.2013 г. е отменил протоколното си определение, с което е даден ход по 
същество на делото и го е насрочил за 18.11.2013 г. Проведени са с. з. на: 
18.11.2013 г. – отложено по доказателствата; 09.12.2013 г. – приети са 
доказателства, допусната е СИЕ; 03.02.2014 г. – прието е заключението на в. 
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л., даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 28.02.2014 
г.; 
 - адм. д. № 173/2014 г., обр. на 12.03.2014 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова. ИМ е постъпила на 12.03.2014 г., разпределението е извършено 
на същата дата. С разпореждане от 17.03.2014 г. съдът е постановил ответника 
да представи незабавно в съда административната преписка с всички 
документи в заверен препис. Писмо до ответника – Регионална здравна 
инспекция – Ботевград е изпратено на 19.03.2014 г., връчено на 20.03.2014 г. и 
на 25.03.2014 г. е постъпило писмо от ответника. С разпореждане от 
26.03.2014 г. съдът е оставил без движение ИМ с указания до ищеца. 
Съобщение до ищеца е изпратено на 26.03.2014 г., връчено на 03.04.2014 г. и 
на 04.04.2014 г. е постъпила молба от ищеца. С разпореждане от 23.04.2014 г. 
делото е насрочено за 22.05.2014 г. Първото с. з. е проведено на 22.05.2014 г. – 
приети са доказателства, съдът е задължил ответника – РЗИ – Благоевград да 
представи всички документи във връзка с подадената жалба и е отложил 
делото. В с. з. на 12.06.2014 г. съдът е докладвал постъпилите документи от 
ответника, приети са доказателствата. В с. з. на 26.06.2014 г. е даден ход по 
същество на делото. Решението е постановено на 24.07.2014 г.; 
 - адм. д. № 710/2014 г., обр. на 10.10.2014 г., на доклад на съдия Иван  
Шекерлийски. Делото е изпратено от РС – Благоевград по подсъдност, 
постъпило на 10.10.2014 г. Разпределението е извършено на 13.10.2014 г. 
Делото е изпратено на административния съд след размяна на книжа по чл. 
131 ГПК и постъпил отговор от ответника. На 16.10.2014 г. делото е насрочено 
за 18.11.2014 г., видно от печата на съда. Първото с. з. е проведено на 
18.11.2014 г. – даден е ход на делото, даден е ход по същество. На 28.11.2014 
г. е постановено решението; 
 - адм. д. № 861/2014 г., обр. на 01.12.2014 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева, по чл. 203 АПК, вр. с чл. 121, ал. 1, т. 3 ЗДСл, вр. с чл. 
104, ал. 1 ЗДСл. ИМ е постъпила на 01.12.2014 г. и на същата дата е 
извършено разпределението. На 04.12.2014 г. е разпоредено да се внесе ДТ. На 
04.12.2014 г. делото е насрочено за 16.01.2015 г., видно от печата на съда. На 
10.12.2014 г. е постъпила молба с доказателство за внесена ДТ. Първото с. з. е 
проведено на 16.01.2015 г. – приети са доказателства, даден е ход по същество. 
На 19.01.2015 г. е постановено решението; 
 - адм. д. № 284/2013 г., обр. на 29.03.2013 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, ИМ срещу Агенция „Митници”. Делото е образувано след 
отменително решение на ВАС, постановено по адм. д. № 636/2011 г. по описа 
на Административен съд – Благоевград, с което съдът е върнал делото за ново 
разглеждане от друг съдебен състав. След връщане на делото е образувано под 
нов номер – адм. д. № 284/2013 г.  На 29.03.2013 г. е постъпило делото и на 
същата дата е извършено разпределението. На 02.04.2013 г. делото е 
насрочено за 30.04.2013 г., видно от печата за насрочване. Първото с. з. е 
проведено на 30.04.2013 г. – не е даден ход на делото, съдът е докладвал молба 
от проц. представител на ищеца за ангажираност по друго дело, представено е 
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доказателство. В с. з. на 14.05.2013 г. е даден ход на делото, даден е ход по 
същество. Решението е постановено на 07.06.2013 г.; 
  - адм. д. № 497/2015 г., обр. на 24.06.2015 г., на доклад на съдия Саша 
Алексова, ИМ срещу дирекция „Социално подпомагане” – Гоце Делчев. 
Производството първоначално е било образувано като адм. д. № 105/2015 г. по 
описа на РС – Благоевград. Делото е било разпределено на съдия Саша 
Алексова. С определение от 26.02.2015 г. съдът е прекратил производството 
по делото и е постановил да се изпрати на РС – Гоце Делчев по подсъдност. 
На 06.03.2015 г. делото е постъпило в РС – Гоце Делчев. С определение от 
29.04.2015 г., постановено по гр. д. № 180/2015 г. по описа на РС – Гоце 
Делчев, съдът е повдигнал спор за подсъдност между Административен съд – 
Благоевград и РС – Гоце Делчев. На 07.05.2015 г. делото е постъпило във 
ВАС. С определение от 22.06.2015 г., постановено по адм. д. № 43/2015 г. по 
описа на ВАС, съдът е определил, че производството е подсъдно на 
Административен съд – Благоевград и е постановил да се изпрати делото на 
съда за разглеждането му. На 24.06.2015 г. делото е постъпило в 
Административен съд – Благоевград. На 24.06.2015 г. е извършено 
разпределението като в протокола за случайно разпределение е отразено, че 
съгласно утвърдените Вътрешни правила, делото се разпределя на 
първоначално определения докладчик, затова разпределението е извършено 
чрез опцията „определен докладчик”, който в случая е съдия Саша Алексова. 
С разпореждане от 03.07.2015 г. съдът е оставил ИМ без движение за внасяне 
на ДТ. Съобщението е изпратено на 06.07.2015 г., връчено на 30.07.2015 г. и на 
31.07.2015 г. е постъпило доказателство за внесена ДТ. На 04.08.2015 г. делото 
е насрочено за 29.09.2015 г., видно от печата за насрочване. Първото с. з. е 
проведено на 29.09.2015 г. Съдът е констатирал, че ИМ не е предявена срещу 
надлежен ответник, тъй като са предявени искове по чл. 74, ал. 2 от Закон за 
защита от дискриминация във вр. с чл. 71, ал. 1., т. 1, т.2, и т. 3 от същия закон, 
поради което не е дал ход на делото и е оставил ИМ без движение. На 
30.09.2015 г. е постъпила поправена ИМ. С разпореждане от 05.10.2015 г. 
делото е насрочено за 03.11.2015 г. Делото е проверено на 14.10.2015 г.;    
 - адм. д. № 267/2014 г., обр. на 14.04.2014 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова, по чл. 203 АПК. Делото е изпратено от АССГ по подсъдност. 
Производството по адм. д. № 267/2014 г. е образувано след разделяне на адм. 
д. № 258/2014 г., по което съдът е постановил иска по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл да 
се отдели в отделно производство от жалбата, с правно основание чл. 107, ал. 
2 от ЗДСл. На 14.04.2014 г. е извършено разпределението, делото е 
разпределено на първоначалния определен докладчик. С разпореждане от 
15.04.2014 г. съдът е оставил исковата претенция без движение. Съобщение е 
изпратено на 16.04.2014 г., връчено на 22.04.2014 г. и на 28.04.2014 г. е 
представена молба с изпълнени указания. На 09.05.2014 г. е представено 
писмо с изпълнени указания от ответника, представени по адм. д. № 258/2014 
г. и с разпореждане от 12.05.2014 г. съдът е постановил да се приложи по адм. 
д. № 267/2014 г. С определение от 12.05.2014 г. съдът е спрял производството 
на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК – до приключване на адм. д. № 258/2014 г. по 
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описа на съда с влязъл в сила съдебен акт. На 10.06.2014 г. е представено 
писмо от съдебен секретар, в което е посочено, че производството по 
преюдициалното делото е приключило с влязъл в сила съдебен акт на 
04.06.2014 г., приложен е заверен препис от него. На 11.06.2014 г. делото е 
насрочено за 14.07.2014 г., видно от печата за насрочване. На 11.06.2014 г. 
съдът е разпоредил да се призоват страните. С определение от 11.06.2014 г. 
производството е възобновено и насрочено. В с. з. На 14.07.2014 г. са приети 
доказателства, даден е ход по същество на делото. На 30.07.2014 г. е 
постановено решението; 
      - адм. д. № 254/2014 г., обр. на 09.04.2014 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, по чл. 203 АПК, вр. с чл. 104, ал. 1, изр. последно от ЗДСл. 
Делото е образувано след разделяне на производството, образувано по жалба 
против заповед на директора на ОД „Земеделие” - Благоевград, съединена с 
иск за обезщетение. С определение от 08.04.2014 г., постановено по адм. д. № 
119/2014 г. по описа на Административен съд – Благоевград, съдът е разделил 
производството, като по иска за обезщетение е образувано адм. д. № 254/2014 
г. по описа на съда.  На 10.04.2014 г. е извършено разпределение с функцията 
«определен избор», съгласно нормата на чл. 157, ал. 2 от АПК. С определение 
от 11.04.2014 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на адм. д. № 119/2014 г. по описа на съда с 
влязъл в сила съдебен акт. По делото са извършвани ежемесечни справки за 
движението на преюдициалното производство. От последната справка, 
извършена на 21.04.2015 г. се установява, че производството по адм. д. № 
119/2014 г. е приключило с решение от 28.05.2014 г., влязло в сила на 
08.04.2015 г. С определение от 21.04.2015 г. съдът е възобновил 
производството по делото и го е насрочил за разглеждане на 19.05.2015 г. В с. 
з. на 19.05.2015 г. ищцата е оттеглила иска си за присъждане на обезщетение. 
С протоколно определение съдът е оставил без разглеждане иска за 
обезщетение с правно основание чл. 104, ал. 1, изр. последно от ЗДСл и е 
прекратил производството по делото; 

 - адм. д. № 52/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
23.01.2014 г. по искова молба по чл. 203 от АПК, след като с определение от 
28.11.2013 г., постановено по адм. д. № 11092/2013 г., Административен съд 
София-град е изпратил по подсъдност делото на Административен съд-
Благоевград. С определение от 18.12.2013 г. на съдия Мицева, постановено по 
адм. д. № 980/2013 г., е прекратено производството по делото и е повдигнат 
спор за подсъдност пред Върховния административен съд. С определение от 
21.01.2014 г. по адм. д. № 546/2014 г. ВАС е определил, че делото е подсъдно 
на Административен съд-Благоевград. Делото е разпределено на докладчик на 
23.01.2014 г. и насрочено в открито съдебно заседание за 27.02.2014 г., видно 
от списъка на призованите лица. Призовки за страните са изпратени на 
24.01.2014 г. В съдебно заседание от 27.02.20154 г. е назначена съдебно-
счетоводна експертиза, дадена е възможност за ангажиране на гласни 
доказателства и делото е отложено за 27.03.2014 г. На тази дата е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е обявено на 
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28.04.2014 г., съобщения за което са изпратени на 29.04.2014 г. Решението е 
оставено в сила с решение от 23.06.2015 г., постановено по адм. д. № 
11211/2014 г. на ВАС; 

 - адм. д. № 153/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 06.03.2014 г. по искова молба по чл. 203 от АПК, постъпила в 
съда на тази дата. Делото е разпределено на съдия в деня на неговото 
образуване. С разпореждане от 10.03.2014 г., положено върху исковата молба, 
съдът е указал да се изпрати препис от молбата на ответника, който в 3-дневен 
срок да представи доказателства за това дали заповед за задържане е била 
обжалвана пред Районен съд-Разлог. На 10.03.2014 г. делото е насрочено в 
открито заседание за 07.04.2014 г. Указанията са доведени до знанието на 
страната на 13.03.2014 г. с писмо, изпратено на 11.03.2014 г., и са изпълнени с 
молба от 19.03.2014 г. В съдебно заседание от 07.04.2014 г. е назначена 
съдебно-медицинска експертиза и делото е насрочено 12.05.2014 г. С молба от 
24.04.2014 г. пълномощникът на ответника – ОДМВР - Благоевград, е поискал 
отлагане на делото за друга дата, поради служебен ангажимент. С 
разпореждане от 24.04.2014 г. съдът е пренасрочил делото за 19.05.2014 г. На 
14.05.2014 г. е депозирана молба от пълномощника на ищеца, че за тази дата 
има насрочено съдебно заседание по конкретно дело, образувано във 
Върховния касационен съд. В съдебно заседание от 19.05.2014 г. не е даден 
ход на делото и същото е отложено за 09.06.2014 г., отложено са изслушване 
на свидетели за 24.06.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. По делото е постановено решение 
от 24.07.2014 г., съобщения за които са изпратени на страните на 25.07.2014 г.; 

 - адм. д. № 697/2014 г. /съдия Серафимка Мадолева/ е образувано на 
08.10.2014 г. по искова молба по чл. 203 от АПК, постъпила в съда на същата 
дата. Делото е разпределено на съдия в деня на неговото образуване. С 
разпореждане от 09.10.2014 г. производството е оставено без движение с 
указания за отстраняване на нередовности. Съобщение за указанията на съда е 
доведено до знанието на единия от ищците на 14.10.2014 г. със съобщение, 
изпратено на 09.10.2014 г. Доказателство за изпълнение на указанията е 
представено на 16.10.2014 г. На 28.10.2014 г. делото е насрочено в открито 
заседание за 03.12.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е назначена 
съдебно-счетоводна експертиза и делото е насрочено за 28.01.2015 г. На 
09.01.2015 г. е постъпила молба от вещото лице, с която е уведомила съда, че 
не притежава необходимите знания. На 27.01.2015 г. е депозирана молба от 
новоопределеното вещо лице, че поради големия обем на експертизата 
заключението не може да бъде изготвено в срок. За изготвяне на заключението 
делото е отложено за 18.02.2015 г., когато са допуснати свидетели и делото е 
отложено за 11.03.2015 г. На тази дата са докладвани молби от 
пълномощниците на страните делото да бъде отложено, от които става ясно, 
че през месец март ще се проведе заседание на ОбС - Петрич, на което 
евентуално ще бъде обсъдено искането на ищците. С оглед на това 
обстоятелство съдът е отложил делото за 13.05.2015 г. В това заседание от 
тази дата е докладвана молба на пълномощника на ответника, че 29.05.2015 г. 
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ще се проведе среща за постигане на споразумение, с оглед на което е 
отложено за 24.06.2015 г. Делото е отложено за 14.10.2015 г. предвид 
констатации на съда, че между страните продължават преговори за постигане 
на споразумение; 

 - адм. д. № 712/2013 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
05.09.2013 г. по искова молба по чл. 203 от АПК, след като с определение от 
същата дата, постановено по адм. д. № 693/2013 г., съдия Тодорова е отделила 
предявения иск за обезщетение. С определение от 18.09.2013 г. съдът е върнал 
исковата молба и е прекратил производството по делото, след като е приел, че 
не са отстранени нередовности в исковата молба, указания за отстраняването 
на които са дадени с разпореждане на съда по адм. д. № 693/2013 г. С 
определение от 05.11.2013 г., постановено по адм. д. № 14074/2013 г., ВАС е 
оставил в сила определението на Административен съд-Благоевград; 

 - адм. д. № 174/2014 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
12.03.2014 г. по искова молба по чл. 1 от ЗОДОВ, постъпила в съда на същата 
дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 
разпореждане от 14.03.2014 г., оформено като самостоятелен документ от 
делото, съдът на основание чл. 158, ал. 1 от АПК съдът е оставил 
производството без движение с указания за отстраняване на нередовности в 
исковата молба. Съобщение за указанията е изпратено на 14.03.2014 г., 
връчено на 19.03.2014 г. В изпълнение на указанията е постъпила молба на 
25.03.2014 г.  С разпореждане от 28.03.2014 г., положено върху молбата, съдът 
е указал препис от молбата да се изпрати на ответника за отговор в 3-дневен 
срок. Съобщение до ответника е изпратено на 31.03.2014 г., връчено на 
02.04.2014 г. Отговор е постъпил на 07.04.2014 г. С определение от 15.04.2014 
г. съдът е оставил без разглеждане исковата молба и е прекратил 
производството, след като е приел, че е недопустима. Определението за 
прекратяване е оставено в сила от Върховния административен съд с 
определение от 24.07.2014 г., постановено по адм. д. № 6684/2014 г.; 

 - адм. д. № 101/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
12.02.2014 г. по искова молба по чл. 206 от АПК във вр. с чл. 104, ал. 1 от 
ЗДСл, след разделяне на производството по адм. д. № 6/2014 г. с протоколно 
определение от 06.02.2014 г. Делото е разпределено на съдията, постановил 
разделянето. С разпореждане от 13.02.2014 г. съдът е оставил производството 
без движение и е дал указания за отстраняване на нередовности. Съобщение 
до ищеца е изпратено на 13.02.2014 г., връчено на 24.02.2014 г. Указанията са 
изпълнени с молба от 27.02.2014 г. С определение от 28.02.2014 г. съдът е 
постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК 
във вр. с чл. 144 от АПК до приключване на адм. д. № 6/2014 г. 
Производството по обуславящото производство е приключило с влязъл в сила 
съдебен акт на 09.03.2015 г., на която дата е постановено решение на ВАС по 
адм. д. № 7992/2014 г., копие от което е приложено по настоящото. От 
приложена по делото бланка „Справка за движението на адм. д. № 6/2014 г.” е 
видно, че са правени ежемесечни справки за хода на преюдициалното дело, 
отразяващи неговия статус и името на лицето, извършило справката. С 
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определение от 01.04.2015 г. производството е възобновено и е насрочено в 
открито заседание за 30.04.2015 г. С определение от 28.04.2015 г. съдът е 
оставил без разглеждане исковата молба и е прекратил производството, след 
като се е произнесъл по молба на ищеца за оттегляне на претенцията и 
прекратяване на производството. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
  
 Разпореждането на съда по редовността на исковата молба е 
постановявано между 1 и 3 дни от образуване на делото, по изключение 4 - 5 
дни, а по време на съдебната ваканция – 9 - 13 дни. Разпореждането за 
насрочване на делото е постановявано най-често в срок от 3 дни, в изолирани 
случаи – в срок от 12 и съответно от 19 дни, считано от постъпването на 
исковата молба, респективно от отстраняване на нередовностите й. По едно 
дело се установи, че съдът е постановил разпореждане за насрочване на делото  
1 месец след връщането му от ВАС, което е съвпаднало със съдебната 
ваканция.  По постъпилите книжа съдът се е произнасял в рамките на 1 до 3 
дни, по изключение след 5 – 8 дни. По две дела се констатира, че съдът е 
повдигнал спор за подсъдност, което е станало причина и за продължилите по-
дълго производства. Проверката установи, че в повечето случаи съдът е 
оставял производството по исковата молба без движение за отстраняване на 
констатирани нередовности. 
 Първото с. з. е насрочвано преимуществено в 1-месечен срок, отчетено 
от постановяване на разпореждането за насрочване като изключение се 
установи по едно дело, по което първото с. з. е насрочено след 1 месец и 25 
дни, съвпадащо с периода на съдебната ваканция. При отлагане на делата 
съдебни заседания са провеждани след 14 дни до 1 месец. По адм. д. № 
697/2014 г. се установи, че съдът е отложил съдебно заседание за по-дълъг 
период (3 месеца и 20 дни), обосновано с изразено от страните желание за 
постигане на споразумение. 
 Причини за продължилите по-дълго производства по някои от делата са 
отлагане на съдебни заседания: за изготвяне на съдебни експертизи; по молба 
от в. л., че поради големия обем на задачата експертизата не може да бъде 
изготвена в срок; за разпит на свидетели; по молба на процесуален 
представител за ангажираност по друго дело; по изразено желание за 
постигане на спогодба. По три от проверените дела се установи, че причината 
за продължилите по-дълго производства е спирането им на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 от ГПК, а по едно дело – постъпила частна жалба срещу акт на съда 
и развило се производство пред ВАС. По адм. д. № 323/2013 г. се установи, че 
съдът е отменил дадения ход по същество на делото, след като в срока за 
произнасяне е констатирал, че последното по делото с. з. е протекло без 
участието на прокурор, което е задължително. Решенията по делата са 
постановени в законовоопределения срок.  
  
 



 37

 
 7. Административни дела с регламентирани кратки процесуални 
срокове за разглеждане. 
   
 Производствата от тази категория са обозначени с жълт етикет.  
 Проверката на случайно избрани дела установи следното:  
 - адм. д. № 368/2015 г., обр. на 13.05.2015 г. на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, жалба по чл. 27 ЗОбС. Жалбата е постъпила на 13.05.2015 г., 
разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане от 15.05.2015 г. 
жалбата е оставена без движение, съдът е указал на жалбоподателите (2) да 
внесат ДТ. На 15.05.2015 г. са изпратени съобщения, връчени на единия 
жалбоподател  на 19.05.2015 г., на втория – 25.05.2015 г. На 19.05.2015 г. е 
представено доказателство за внесена ДТ в пълен размер. С определение от 
21.05.2015 г. съдът е допуснал и назначил изготвянето на съдебно-оценителна 
експертиза, насрочил е делото за 11.06.2015. Първото с. з. е проведено на 
11.06.2015 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 
призоваване. Проведени са с. з. на: 18.06.2015 г., съдът е дал ход на делото, но 
поради неявяване на в. л. го е отложил за 19.06.2015 г. Съдът е постановил 
незабавно да се уведоми в. л. като изрично му се укаже, че при следващо 
неявяване ще му бъде наложена глоба. В с. з. на 19.06.2015 г. е прието 
заключението на в. л., отложено по доказателствата. В с. з. на 02.07.2015 г. е 
дал възможност на жалбоподателя да представи посочените от нея документи 
за приобщаването им като доказателства по делото, поради което е отложил 
делото за 03.07.2015 г. В с. з. на 03.07.2015 г. е даден ход по същество на 
делото. Решението е постановено на 17.07.2015 г.;   
 - адм. д. № 492/2015 г., обр. на 22.06.2015 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, жалба по чл. 27 ЗОбС. Жалбата е постъпила на 22.06.2015 г., 
разпределението е извършено на същата дата. С определение от 22.06.2015 г. 
съдът е назначил съдебно-оценителна експертиза, насрочил е делото за 
07.07.2015 г. На 24.06.2015 г. е постъпила молба от в. л., с която моли да бъде 
освободено, поради ангажираност по други дела. С определение от 24.06.2015 
г. съдът е освободил назначеното в. л. и е назначил друго в. л. С определение 
от 29.06.2015 г. съдът е констатирал, че в призовката, с която е призовано в. л. 
е отбелязано, че същото е в недобро здравословно състояние, поради което не 
може да изпълни поставените задачи. Съдът е освободил назначеното в. л. А. 
А. и е назначил в. л. И. М. Първото с. з. е проведено на 07.07.2015 г., даден е 
ход на делото, съдът е допуснал към назначената експертиза задачи, поставени 
в с. з., делото е отложено за 17.07.2015 г. В с. з. на 17.07.2015 г. съдът е 
отложил делото поради неизготвена експертиза в срок. В с. з. на 21.07.2015 г. е 
прието заключението на в. л., даден е ход по същество на делото. Решението е 
постановено на 24.07.2015 г.; 
 - адм. д. № 571/2013 г., обр. на 16.07.2013 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, жалба по чл. 27 ЗОбС. Жалбата е постъпила на 16.07.2013 г., 
разпределението е извършено на същата дата. С определение от 17.07.2013 г. е 
назначена съдебно-оценителна експертиза, делото е насрочено а 05.08.2013 г. 
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Първото с. з. е проведено на 05.08.2013 г. (съдия Иван Шекерлийски) – съдът е 
докладвал молба от в. л. за ангажираност по друго дело, приети са 
доказателства, за изслушване на експертизата делото е отложено за 06.08.2015 
г. В с. з. на 06.08.2015 г. (съдия Шекерлийски) е прието заключението на в. л., 
съдът е допуснал назначаване на друга съдбено-оценителна експертиза, която 
да отговори на поставения от жалбоподателите въпрос, поради което е 
отложил делото за 19.08.2015 г. В с. з. на 19.08.2015 г. (съдия Илонка 
Рашкова) – поради неспазен срок за представяне на заключението делото е 
отложено за 20.08.2015 г. В с. з. на 20.08.2015 г. (съдия Рашкова) е прието 
заключението на в. л., даден е ход по същество на делото. На 27.08.2015 г. е 
постановено решението; 

- адм. д. № 543/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 01.08.2014 г. по жалба по чл. 27 от ЗОбС, постъпила в съда на 
същата дата. Делото е разпределено на докладчик на 04.08.2014 г. 
/понеделник/. С определение от 04.08.2014 г. съдът е назначил съдебно-
техническа е икономическа експертизи с конкретизирани въпроси и е 
насрочил делото в открито заседание за 11.08.2014 г. Призовки за страните са 
изпратени на 05.08.2014 г. В съдебно заседание от 11.08.2014 г. е допуснат 
допълнителен въпрос към техническата експертиза и делото е отложено за 
16.09.2014 г. На тази дата е открито производство по оспорване на 
истинността на документ и делото е отложено за 26.09.2014 г., поставена 
допълнителна задача и е отложено за 08.10.2014 г. В съдебно заседание от тази 
дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по 
делото е постановено на 15.10.2014 г., съобщения за което са изпратени на 
страните на 16.10.2014 г.; 

 - адм. д. № 369/2015 г. /съдия Саша Алексова/ е образувано на 
13.05.2015 г. по жалба по чл. 27 от ЗОбС, постъпила в съда на същата дата. 
Делото е разпределено на докладчик на 13.05.2015 г. С разпореждане от 
15.05.2015 г. съдът е изискал информация от административния орган и от 
„Български пощи” ЕАД относно получаването на жалбата. Писма до кмета на 
община Благоевград и „Български пощи” ЕАД са изпратени на 18.05.2015 г. С 
определение от 26.05.2015 г. съдът е допуснал съдебно-оценителна експертиза 
и е насрочил делото в открито заседание за 02.06.2015 г. На тази дата не е 
даден ход на делото поради нередовно призоваване на оспорващата страна и 
отложено за 09.06.2015 г., отложено по същата причина за 23.06.2015 г. В 
съдебно заседание от 23.06.2015 г. е даден хода, допусната е повторна 
съдебно-оценителна експертиза и делото е насрочено за 07.07.2015 г. На 
06.07.2015 г. е постъпила молба от вещото лице с искане за отлагане на делото 
за нова дата, обосновано с кратките срокове за изготвяне на заключението. В 
съдебно заседание от 07.07.2015 г. е дадена възможност на вещото лице да 
изготви заключението и делото е отложено и насрочено за 14.07.2015 г. 
Заключението на вещото лице е постъпило в съда на тази дата, което е 
наложило делото да се отложи за 21.07.2015 г. В заседание от тази дата е даден 
ход по същество и решение по делото е постановено на 28.07.2015 г. 
Съобщения за съдебния акт са изпратени на страните на 28.07.2015 г.; 
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 - адм. д. № 572/2013 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 16.07.2013 г. по жалба по чл. 27 от ЗОбС, постъпила в съда на 
същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 
образуване. С определение от 17.07.2013 г. съдът е назначил съдебно-
техническа и икономическа експертизи и е насрочил делото за разглеждане в 
открито заседание за 31.07.2013 г. Експертизата е депозирана на 29.07.2013 г. 
В заседание от 31.07.2013 г. не е даден ход на делото, поради 
несвоевременното депозиране на заключението, и делото е отложено за 
12.08.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и 
делото е обявен за решаване. Решение е постановено на 16.08.2013 г. На 
22.08.2013 г. е депозирана молба за допълване на решението. С разпореждане 
от 26.08.2013 г. е указано препис от молбата да се изпрати насрещната страна 
за отговор. С определение от 19.09.2013 г. съдът се е произнесъл по искането; 
 - ч. адм. д. № 181/2014 г., обр. на 14.03.2014 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, по чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 14.03.2014 
г. и на същата дата е извършено разпределението. С определение от 14.03.2014 
г. е оставил без уважение искането;  
 - ч. адм. д. № 484/2014 г., обр. на 10.07.2014 г., на доклад на съдия 
Илонка Рашкова, по чл. 75, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ДОПК. Искането е постъпило на 
10.07.2014 г., разпределението е извършено на същата дата. С определение от 
10.07.2014 г. съдът е постановил разкриване от дирекция МДТ при община 
Благоевград на данъчна информация, чрез предоставяне на данъчните му 
декларации по чл. 14 ЗМДТ; оставил е без уважение искането за разкриване на 
данъчна и осигурителна тайна от ТД на НАП – София, офис Благоевград. 
Съдът е определил срок за разкриване на сведенията 15 дни, считано от датата 
на издаване на определението, определено е и лицето, на което да се 
предостави информацията;  
 - ч. адм. д. № 500/2014 г., обр. на 17.07.2014 г., на доклад на съдия 
Мария Тодорова, по чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 
17.07.2014 г., разпределението е извършено на същата дата. С определение от 
17.07.2014 г. съдът е отхвърлил искането;  
 - ч. адм. д. № 580/2014 г., обр. на 18.08.2014 г., на доклад на съдия Саша 
Алексова, по чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Искането е постъпило на 18.08.2014 г., 
разпределението е извършено на същата дата. С определение от 18.08.2014 г. е 
постановил разкриване от ТД на НАП – София, офис Благоевград на данъчна 
и осигурителна информация за ЕТ и за ФЛ  като е определил лицето (ЕТ и 
ФЛ), по отношение на което се разкрива данъчната и осигурителна 
информация, обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за него 
съгласно чл. 72, ал. 1 ДОПК и срока за разкриване на сведенията;  

- ч. адм. д. № 211/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
26.03.2014 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 
дата. С определение от 26.03.2014 г. съдът е допуснал разкриване на данъчна 
информация, посочил е субекта, по отношение на който се разкрива, обхвата и 
срока /14-дневен/ за разкриването й, считано от датата на постановяване на 
определението. Препис от определението е изпратен на 26.03.2014 г.; 



 40

- ч. адм. д. № 226/2014 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
28.03.2014 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 
дата. С определение от 28.03.2014 г. съдът е допуснал разкриване на данъчна 
информация, посочил е субекта, по отношение на който се разкрива, обхвата и 
срока /15-дневен/ за разкриването й, считано от датата на постановяване на 
определението. Препис от определението е изпратен на 28.03.2014 г.; 

 - ч. адм. д. № 270/2014 г. /съдия Ваня Вълкадинова/ е образувано на 
15.04.2014 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 
дата. С определение от 15.04.2014 г. съдът е оставил искането без уважение. 
Препис от определението е изпратен на 15.04.2014 г.; 

 - ч. адм. д. № 317/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 08.05.2014 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило 
в съда на тази дата. С определение от 08.05.2014 г. съдът е допуснал 
разкриване на данъчна информация, посочил е субекта, по отношение на 
който се разкрива, обхвата и срока /14-дневен/ за разкриването й, считано от 
датата на постановяване на определението. Препис от определението е 
изпратен на 08.05.2014 г.; 

 - ч. адм. д. № 833/2014 г. /съдия Серафимка Мадолева/ е образувано на 
17.11.2014 г. по искане по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, постъпило в съда на тази 
дата. С определение от 17.11.2014 г. съдът е допуснал разкриване на данъчна и 
осигурителна информация, посочил е субекта, по отношение на който се 
разкрива, обхвата и срока /14-дневен/ за разкриването й, считано от датата на 
постановяване на определението. Препис от определението е изпратен на 
17.11.2014 г.; 
 - ч. адм. д. № 723/2014 г., обр. на 20.10.2014 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева, по чл. 41,ал. 3 ДОПК. Жалбата е постъпила на 
20.10.2014 г., разпределението е извършено на същата дата. На 20.10.2014 г. е 
изпратено писмо до административния орган, с което е изискано незабавно 
предоставяне на административната преписка. Писмото е изпратено по факс и 
на 21.10.2014 г. е постъпила административната преписка, на 22.10.2014 г. е 
постъпила допълнителна информация от адм. орган. Писмото на съда до адм. 
орган е връчено на 22.10.2014 г. С определение от 22.10.2014 г. съдът е 
отхвърлил жалбата; 
 - ч. адм. д. № 122/2014 г., обр. на 19.02.2014 г., на доклад на съдия Ваня 
Вълкадинова, по чл. 250 АПК. Искането е постъпило на 19.02.2014 г. 
(именувано жалба-искане), разпределението е извършено на същата дата. С 
разпореждане от 19.02.2014 г. съдът е оставил без движение жалбата с 
указания. Съобщението е изпратено на 19.02.2014 г., връчено на 27.02.2014 г. 
и на 06.03.2014 г. (п. к. 04.03.2014 г.) е постъпила жалба. С определение от 
06.03.2014 г. съдът е прекратил производството по делото, след като е приел, 
че не са изпълнени указанията на съда по подадена жалба-искане по чл. 250 
АПК; 
 - ч. адм. д. № 39/2015 г., обр. на 22.01.2015 г., на доклад на съдия 
Марияна Мицева, по чл. 250 АПК. Делото е изпратено от ВАС по подсъдност, 
постъпило на 22.01.2015 г. и на същата дата е извършено разпределението. С 



 41

разпореждане от 23.01.2015 г. съдът е оставил без движение искането по чл. 
250 АПК с указания. Съобщението е изпратено на 23.01.2015 г., връчено на 
28.01.2015 г. и на 03.02.2015 г. е постъпило ново искане – поправено. На 
04.02.2015 г. е изпратено искането по чл. 250 АПК на административния 
орган, като съдът го е задължил незабавно да представи данни за вида и 
характера на предприетите действия, посочени в него, както и основанието за 
извършването им. Писмото е получено на 06.02.2015 г. С определение от 
05.02.2015 г. съдът е отделил искането по чл. 256 във вр. с чл. 257 от АПК от 
искането по чл. 250 АПК. Съдът е постановил искането по чл. 256 във вр. с чл. 
257 АПК да се докладва на председателя на Административен съд – 
Благоевград за образуване на отделно производство. На 10.02.2015 г. е 
постъпило възражение от адм. орган. С определение от 12.02.2015 г. съдът е 
оставил без разглеждане искането и е прекратил производството по делото;  
 - ч. адм. д. № 78/2015 г., обр. на 02.02.2015 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, след това съдия Серафимка Мадолева, по чл. 250 АПК. Делото 
е изпратено от ВАС по подсъдност, постъпило на 02.02.2015 г. С 
разпореждане от 02.02.2015 г. производството по искането е оставено без 
движение. Съобщението е изпратено на 03.02.2015 г., връчено на 05.02.2015 г. 
и на 13.02.2015 г. е постъпило ново – поправено искане. С определение от 
13.02.2015 г. съдия Иван Шекерлийски се е отвел от разглеждане на делото на 
основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ГПК. На 13.02.2015 г. е извършено 
преразпределение на делото, определен докладчик е съдия Серафимка 
Мадолева, приложен е протокол от случайното разпределение. С 
разпореждане от 16.02.2015 г. производството по искането е оставено без 
движение за внасяна на ДТ. Съобщението е изпратено на 16.02.2015 г., 
връчено на 18.02.2015 г. С определение от 19.02.2015 г. съдът е постановил 
отделяне на искането по чл. 256 във вр. с чл. 257 АПК в отделно 
производството като се докладва на председателя на съда за образуване на 
отделно дело. На 26.02.2015 г. е представена молба с доказателство за внесена 
ДТ. С разпореждане от 26.02.2015 г. съдът е постановил да се направи справка 
има ли образувано дело пред съдия съд между същите страни на същото 
основание. На 26.02.2015 г. е извършена справка от съдебния деловодител, 
приложена по делото. С определение от 27.02.2015 г. съдът е оставил без 
разглеждане искането по чл. 250 АПК и е прекратил производството – 
обжалвано и оставено в сила от ВАС; 

- ч. адм. д. № 600/2014 г. /съдия Мария Тодорова/ е образувано на 
27.08.2014 г. по искане по чл. 250 от АПК, депозирано в съда на същата дата. 
С разпореждане от 27.08.2014 г. съдът е разпоредил препис от искането 
незабавно да се изпрати на органа, който да предостави данни за основанието 
на изложеното в обстоятелствената част на искането. Писмо в тази връзка е 
изпратено на 27.08.2014 г., връчено на 28.08.2014 г. Отговор е депозиран на 
01.09.2014 г. С определение от 02.09.2014 г. съдът е оставил без разглеждане 
искането и е прекратил производството. Съобщения за страните са изпратени 
на същата дата и са връчени на 03.09.2014 г.; 
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 - ч. адм. д. № 672/2014 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 29.09.2014 г. по искане по чл. 250 от АПК, постъпило в съда на 
същата дата. С разпореждане от 29.09.2014 г. съдът е изискал от органа 
незабавно да предостави данни за твърдяното неоснователно действие. Писмо 
в тази връзка е изпратено на тази дата, получено на 30.09.2014 г. Отговор е 
постъпил на 02.10.2014 г. С определение от 03.10.2014 г. искането е оставено 
без разглеждане и производството е прекратено. Съобщения за страните са 
изпратени на 06.10.2014 г.; 

 - ч. адм. д. № 326/2015 г. /съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева/ е 
образувано на 28.04.2015 г. по искане по чл. 250 от АПК, постъпило в съда на 
тази дата, след като е изпратено по подсъдност от Върховния 
административен съд с определение, постановено по адм. д. № 15057/2014 г. 
По жалба срещу определението на ВАС е образувано адм. д. № 3389/2015 г. на 
петчленен състав на ВАС, по което е постановено определение от 23.04.2015 
г., оставило в сила обжалвания акт. В производството пред Административен 
съд-Благоевград е постановено разпореждане от 28.04.2015 г., с което е 
указано да се изиска служебно справка. С определение от 04.05.2015 г. съдът е 
оставил без разглеждане искането и е прекратил производството, оставено в 
сила с определение от 25.06.2015 г., постановено по адм. д. № 7108/2015 г. на 
Върховния административен съд; 

 - ч. адм. д. № 372/2015 г. /съдия Саша Алексова/ е образувано на 
15.05.2015 г. по искане по чл. 250 от АПК, постъпило в съда на тази дата, след 
като е изпратено по подсъдност от Върховния административен съд с 
определение от 20.02.2015 г., постановено по адм. д. № 528/2015 г. 
Последното е потвърдено с определение от 12.05.2015 г., постановено от 
петчленен състав на ВАС по адм. д. № 3391/2015 г. Делото в 
Административен съд-Благоевград е разпределено на докладчик в деня на 
постъпване на искането. С разпореждане от 15.05.2015 г. съдът е указал да се 
извърши служебна справка дали в Административен съд-Благоевград има 
образувани други дела от същото лице със същото искане. Информацията е 
предоставена на същата дата. С определение от 15.05.2015 г. съдът е оставил 
без разглеждане искането и е прекратил производството на основание чл. 159, 
т. 7 от АПК; 

 - ч. адм. д. № 871/2013 г. / съдия Ваня Вълкадинова/ е образувано на 
29.10.2013 г. по искане по чл. 250 от АПК, депозирано в съда на същата дата. 
С разпореждане от 29.10.2013 г. съдът е оставил производството без движение 
и е дал указания на страните. За разпореждането страните са уведомени 
съответно на 04.11.2013 г. и на 05.11.2013 г. Указанията са изпълнени на 
08.11.2013 г. С разпореждане от 11.11.2013 г. съдът се е произнесъл по 
искането; 
 - ч. адм. д. № 238/2014 г., обр. на 02.04.2014 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева, по чл. 60, ал. 4 АПК. Жалбата е постъпила на 02.04.2014 
г., разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане от 02.04.2014 
г. производството е оставено без движение за внасяне на ДТ. Съобщението е 
изпратено на 02.04.2014 г., връчено на 08.04.2014 г. и на 11.04.2014 г. (п. к. 
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09.04.2014 г.) е представено доказателство за внесена ДТ. С определение от 
11.04.2014 г. съдът е отхвърлил искането за спиране на предварително 
изпълнение на принудителната административна мярка „запечатване на 
обект”. Определението е обжалвано и оставено в сила от ВАС; 
 - адм. д. № 687/2014 г., обр. на 03.10.2014 г., на доклад на съдия Иван 
Шекерлийски, жалба по 145 АПК и искане по чл. 166, ал. 2 АПК. Жалбата е 
постъпила на 03.10.2014 г., разпределението е извършено на същата дата. С 
жалбата е направено особено искане за спиране на изпълнението на заповедта 
на основание чл. 217, ал. 2 ЗУТ във вр. с чл. 217, ал. 1, т. 12 от ЗУТ. С 
определение от 03.10.2014 г. съдът е оставил без уважение особеното искане 
за спиране на изпълнението на заповедта. С определение от 10.10.2014 г. съдът 
е отхвърлил жалбата, след като е приел, че жалбоподателя не е заинтересована 
страна по смисъла на чл. 149, ал. 2 от ЗУТ; 
 - адм. д. № 842/2013 г., обр. на 17.10.2013 г., на доклад на съдия Мария 
Тодорова, жалба по чл. 145 АПК. Жалбата е постъпила на 17.10.2013 г. като с 
нея е направено искане по чл. 166, ал. 2 от АПК. С разпореждане от 17.10.2013 
г. производството е оставено без движение. Разпределението е извършено на 
17.10.2013 г. На 17.10.2013 г. е изпратено писмо до административния орган за 
изпълнение указанията на съда и на 30.10.2013 г. са постъпили изисканите 
книжа. На 05.11.2013 г. е постъпила молба с доказателство за внесена ДТ. С 
определение от 05.11.2013 г. съдът е оставил без уважение искането по чл. 
166, ал. 2 от АПК. Производството по делото е продължило по жалбата по чл. 
145 АПК във вр. с чл. 215 от ЗУТ;   
 - адм. д. № 373/2014 г., обр. на 28.05.2014 г., на доклад на съдия Илонка 
Рашкова, жалба по чл. 145 АПК и искане по чл. 166, ал. 2 АПК. Жалбата е 
постъпила на 28.05.2014 г. С разпореждане от 28.05.2014 г. производството е 
оставено без движение за представяне на адм. преписка. Писмо до адм. орган е 
изпратено на 28.05.2014 г., връчено на 13.06.2014 г. На 23.06.2014 г. е 
изпратено повторно писмо до адм. орган, връчено на 26.06.2014 г. На 
23.06.2014 г. (п. к. 19.06.2014 г.) са постъпили изисканите книжа. На 
30.06.2014 г. е постъпило допълнение към жалба. С определение от 01.07.2014 
г. съдът е оставил без уважение искането по чл. 166, ал. 2 от АПК. 
Производството по делото е продължило по жалбата по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ; 

 - адм. д. № 966/2013 г. /съдия Серафимка Мадолева/ е образувано на 
27.11.2013 г. по жалба. По делото допълнително на същата дата – 27.11.2013 
г., е депозирано искане за спиране на изпълнението на обжалваната заповед. С 
определение от 28.11.2013 г. съдът е отхвърли искането за спиране на 
изпълнението на обжалваната заповед; 

 - адм. д. № 419/2015 г. /съдия Ваня Вълкадинова/ е образувано на 
29.05.2015 г. по жалба, с която е направено искане за спиране на 
предварителното изпълнение на обжалваната заповед. С разпореждане от 
29.05.2015 г. съдът е оставил производството без движение, доведено до 
знанието на жалбоподателя на 04.06.2015 г., съответно на ответника на 
02.06.2015 г. Указанията са изпълнени от ответника на 08.06.2015 г. С 
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определение от 08.06..2015 г. съдът се е произнесъл по искането за спиране на 
изпълнението. Решение по жалбата е постановено на 24.07.2015 г.; 

 - адм. д. № 360/2015 г. /съдия Саша Алексова/ е образувано на 
11.05.2015 г. по жалба от същата дата, с която е направено искане за спиране 
на изпълнението на обжалваната заповед. С разпореждане от тази дата съдът е 
указал да се изиска административната преписка. С определение от 11.05.2015 
г. съдът е оставил особеното искане без разглеждане като недопустимо; 

 - адм. д. № 460/2013 г. /съдия Марияна Мицева/ е образувано на 
03.06.2015 г. по жалба от същата дата, с която е направено искане за спиране 
на изпълнението на обжалваната заповед. С разпореждане от тази дата съдът е 
оставил производството без движение с указания за внасяне на такса. 
Доказателство за изпълнение на указанията е постъпило на 11.06.2013 г. С 
определение от 11.06.2013 г. съдът се е произнесъл по искането за спиране на 
предварителното изпълнение на обжалваната принудителна административна 
мярка. Последното е оставено в сила с определение от 19.09.2013 г. на ВАС, 
постановено по адм. д. № 11827/2013 г. По делото пред Административен съд-
Благоевград е постановено решение от 23.07.2013 г. 
 

 КОНСТАТАЦИИ: 
 

Делата, образувани по чл. 27 от Закона за общинската собственост са 
своевременно администрирани. Проверката установи, че само едно дело не е 
приключило в 2-месечен срок, предвид изискването на чл. 27, ал. 6, изр. първо 
от ЗОбС, но причината е обективна - допуснати съдебно-техническа и 
съдебно-икономическа експертизи, както и проведено производство по 
оспорване истинността на документ. Първото съдебно заседание е насрочвано 
в рамките на 7 до 15 дни, по изключение – 20 дни. При отлагане на делата 
съдебни заседания са насрочвани след 1, 4, 7, 10, 12, 14 дни. Съдиите са 
спазвали 7-дневния срок за постановяване на решението, предвид нормата на 
чл. 27, ал. 6, изр. второ от ЗОбС, а по две дела решението е постановено в срок 
от 3 и съответно 4 дни. Само по едно дело се установи, че решението е 
постановено 14 дни след заседанието, в което е приключило разглеждането 
му.   

В производствата, образувани по чл. 75, ал. 1 ДОПК (разкриване на 
данъчна и осигурителна информация) се установи, че по всички проверени 
дела съдът се е произнасял в деня на постъпването на искането, предвид 
разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от ДОПК. Съдът е определял лицето, по 
отношение на което се иска разкриване на данъчната и осигурителна 
информация, обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за него и 
срока за разкриване на сведенията.  

По делото, образувано по чл. 41, ал. 3 от ДОПК се констатира, че съдът 
е спазил изискването на чл. 41, ал. 3, изр. второ от ДОПК като се е произнесъл 
в срок от 2 дни.  

Проверката на делата, образувани по чл. 250 АПК – искане за 
прекратяване на действия, извършвани от административен орган или 
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длъжностно лице установи, че в деня на постъпване на искането е изисквана 
информация от административния орган или искането е оставяно без 
движение с указания. Съдът се е произнасял по искането в деня на постъпване 
на молба с изпълнени указания, респективно с постъпване на изисканата 
информация от административния орган, или на следващия ден.  

Проверката на делата, образувани по искане за спиране на 
предварителното изпълнение установи, че съдът се е произнасял незабавно. В 
случаите, в които с жалбата е направено и искане по чл. 166, ал. 2 от АПК 
съдът се е произнасял в деня на постъпване на жалбата. Когато жалбата е 
оставяна без движение съдът се е произнасял в деня на представяне на молба с 
изпълнени указания като само по две дела се е произнесъл на следващия ден. 
По делото, образувано по чл. 60, ал. 4 АПК съдът се е произнесъл в деня, в 
който е представено доказателство за внесена ДТ.  

 
 
    
 V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 
НА КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
    
 1. Образуване, движение и приключване на касационните 
административни дела. 
 
 Проверката на случайно избрани дела, находящи се в съда по време на 
проверката, установи: 
 - к. н. а. х. д. № 478/2015 г., обр. на 01.09.2015 г., на доклад на съдия 
Ваня Вълкадинова, касационна жалба против решение на РС – Разлог. 
Председател на състава е съдия Серафимка Мадолева, членове са Илонка 
Рашкова и Ваня Вълкадинова. Делото е постъпило на 01.09.2015 г., на същата 
дата е извършено разпределението. На 07.09.2015 г. делото е насрочено за 
разглеждане в о. с. з. на 09.10.2015 г. С разпореждане от 07.09.2015 г. съдът е 
постановил да се призоват страните. Първото с. з. е проведено на 09.10.2015 г., 
съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество. Делото е проверено на 
15.10.2015 г., в срока за постановяване на съдебния акт; 
 - к. н. а. х. д. № 477/2015 г., обр. на 01.09.2015 г., на доклад на съдия 
Саша Алексова, по касационна жалба против решение на РС – Разлог. 
Председател на състава е Мария Тодорова, членове: Стоянка Пишиева- 
Сахатчиева и Саша Алексова. Делото е постъпило на 01.09.2015 г. и на същата 
дата е извършено разпределението. На 02.09.2015 г. делото е насрочено за 
09.10.2015 г., видно от печата за насрочване на делата. В с. з. на 09.10.2015 г. е 
даден ход на делото, даден е ход по същество. Делото е проверено на 
15.10.2015 г. в срока за произнасяне по същество; 
 - к. н. а. х. д. № 451/2015 г., обр. на 21.08.2015 г., на доклад на съдия 
Иван Шекерлийски, по касационна жалба против решение на РС – 
Благоевград. Председател на състава е Марияна Мицева, членове са Стоянка 
Пишиева-Сахатчиева и Иван Шекерлийски. Делото е постъпило на 21.08.2015 



 46

г. и на същата дата е извършено разпределението. На 24.08.2015 г. делото е 
насрочено за 02.10.2015 г., видно от печата за насрочване. В с. з. на 02.10.2015 
г. е даден ход на делото, даден е ход по същество. Делото е проверено на 
15.10.2015 г. – в срока за произнасяне по същество;  
 - к. н. а. х. д. № 410/2015 г., обр. на 24.07.2015 г., на доклад на съдия 
Илонка Рашкова, по касационна жалба против решение на РС – Петрич. 
Председател на състава е Серафимка Мадолева, членове са Илонка Рашкова и 
Ваня Вълкадинова. На 24.07.2015 г. е извършено разпределението. На 
27.07.2015 г. делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 02.10.2015 г. С 
разпореждане от 27.07.2015 г. е разпоредено да се призоват страните. В с. з. на 
02.10.2015 г. е даден ход на делото, даден е ход по същество. Делото е 
проверено в периода на произнасяне по същество – 15.10.2015 г.; 
 - к. н. а. х. д. № 423/2015 г., обр. на 07.08.2015 г., на доклад на съдия 
Мария Тодорова, по касационна жалба против решение на РС – Гоце Делчев. 
Председател на състава е Мария Тодорова, членове са Марияна Мицева и 
Стоянка Пишиева-Сахатчиева. На 07.08.2015 г. е извършено разпределението. 
На 10.08.2015 г. делото е насрочено за 18.09.2015 г., видно от печата за 
насрочване. На 18.09.2015 г. е проведено с. з., даден е ход на делото, даден е 
ход по същество. Решението е постановено на 14.10.2015 г.; 
 - к. н. а. х. д. № 416/2015 г., обр. на 29.07.2015 г., на доклад на съдия 
Марияна Мицева, по касационна жалба против решение на РС – Благоевград. 
Делото е постъпило на 29.07.2015 г., разпределението е извършено на същата 
дата. Председател на състава е Марияна Мицева, членове са Стоянка 
Пишиева-Сахатчиева и Иван Шекерлийски. На 31.07.2015 г. делото е 
насрочено за 25.09.2015 г., видно от печата за насрочване. В с. з. на 25.09.2015 
г. е даден ход на делото, даден е ход по същество. Решението е постановено на 
13.10.2015 г.; 
 - к. н. а. х. д. № 408/2015 г., обр. на 23.07.2015 г., на доклад на съдия 
Стоянка Пишиева-Сахатчиева, по касационна жалба против решение на РС – 
Сандански. Делото е постъпило на 23.07.2015 г., разпределението е извършено 
на 23.07.2015 г. Председател на състава е съдия Марияна Мицева, членове са 
Стоянка Пишиева-Сахатчиева и Саша Алексова. На 24.07.2015 г. делото е 
насрочено за 25.09.2015 г., видно от печата за насрочване. На 25.09.2015 г. е 
проведено с. з., даден е ход на делото, даден е ход по същество. На 14.10.2015 
г. е постановено решението; 
 - к. н. а. х. д. № 325/2015 г., обр. на 04.06.2015 г., на доклад на съдия 
Серафимка Мадолева, по касационна жалба против решение на РС – 
Благоевград. Делото е постъпило на 04.06.2015г., разпределението е 
извършено на 05.06.2015 г. Председател на състава е Серафимка Мадолева, 
членове са Илонка Рашкова и Иван Шекерлийски. На 08.06.2015 г. делото е 
насрочено за 10.07.2015 г., видно от печата за насрочване. В с. з. на 10.07.2015 
г. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на 
жалбоподателя. В с. з. на 09.10.2015 г. е даден ход на делото, даден е ход по 
същество. Делото е проверено в срока за произнасяне по същество – 
15.10.2015 г.; 
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- к. н. а. х. д. № 463/2015 г. /докладчик - съдия Мария Тодорова, 
членове: Стоянка Пишиева-Сахатчиева и Саша Алексова/ е образувано на 
28.08.2015 г. по жалба срещу решение на Районен съд-Благоевград, постъпила 
в съда на същата дата. Делото е разпределено в деня на неговото образуване. 
На 31.08.2015 г. делото е насрочено в открито заседание за 09.10.2015 г., 
видно от печата на съда. Призовки за страните са изпратени на 31.08.2015 г. В 
съдебно заседание от 09.10.2015 г. е даден ход по същество и делото е обявено 
за решаване. Делото е проверено в срока за произнасяне; 

 - к. н. а. х. д. № 445/2015 г. /докладчик - съдия Марияна Мицева, 
членове: Стоянка Пишиева-Сахатчиева и Иван Шекерлийски/ е образувано на 
17.08.2015 г. по касационна жалба срещу решение на Районен съд-
Благоевград, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на 
докладчик в деня на неговото образуване. На 18.08.2015 г. производството е 
насрочено в открито заседание за 02.10.2015 г., видно от печата на съда. 
Призовки на страните са изпратени 19.08.2015 г. В съдебно заседание от 
02.10.2015 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Делото 
е проверено в срока за постановяване на краен съдебен акт;  

 - к. н. а. х. д. № 466/2015 г. /докладчик - съдия Стоянка Пишиева-
Сахатчиева, членове: Мария Тодорова и Саша Алексова/ е образувано на 
28.08.2015 г. по касационна жалба срещу решение на Районен съд-
Благоевград, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на 
докладчик в деня на неговото образуване. На 31.08.2015 г. делото е насрочено 
в открито заседание за 09.10.2015 г., видно от печата на съда. В съдебно 
заседание от 09.10.2015 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 
решаване. Делото е проверено в срока за произнасяне на съда; 

 - к. н. а. х. д. № 473/2015 г. /докладчик - съдия Иван Шекерлийски и 
членове: Стоянка Пишиева-Сахатчиева и Марияна Мицева/ е образувано на 
31.08.2015 г. по касационна жалба срещу решение на Районен съд-
Благоевград, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на 
докладчик в деня на неговото образуване. На 01.09.2015 г. производството е 
насрочено в открито съдебно заседание за 02.10.2015 г., видно от печата на 
съда. Призовки за страните са изпратени на 01.09.2015 г. В съдебно заседание 
от 02.10.2015 г. съдът е дал ход по същество. Делото е проверено в срока за 
постановяване на съдебно решение; 

 - к. н. а. х. д. № 474/2015 г. /докладчик - съдия Илонка Рашкова/ е 
образувано на 01.09.2015 г. по жалба срещу решение на Районен съд-
Сандански, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на 
докладчик в деня на неговото образуване. На 28.09.2015 г. делото е насрочено 
в открито заседание за 23.10.2015 г., видно от печата на съда. С разпореждане 
от 28.09.2015 г., изписано върху придружителното писмо, съдът е указал да се 
призоват страните. Призовки за страните са изпратени на 29.09.2015 г.; 

 - к. н. а. х. д. № 483/2015 г. /докладчик - съдия Серафимка Мадолева/ е 
образувано на 07.09.2015 г. по жалба срещу решение на Районен съд-
Благоевград, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на 
докладчик в деня на неговото образуване. На 14.09.2015 г. делото е насрочено 
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в открито съдебно заседание за 20.11.2015 г. Призовки за страните са 
изпратени на 14.09.2015 г. Призовката до ответника по касационната жалба е 
върната в цялост с отбелязване от 02.10.2015 г., че по данни на съседи лицето 
се намира в чужбина. На 06.10.2015 г. съдът е разпоредил да се изиска справка 
от НБД „Население” за постоянен и настоящ адрес. По делото е приложена 
справка, изготвена по Наредба № 14/18.11.2009 г. На 07.10.2015 г. съдът е 
разпоредил лицето да се призове на настоящия адрес. Към момента на 
проверката няма върната призовка по делото. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
  
 Към момента на извършване на проверката всички образувани и 
разгледани касационни производства през 2013 г. и 2014 г. са върнати на 
съответния първоинстанционен съд. Също така се установи, че няма 
образувани касационни административни дела преди 01.01.2013 г. и 
неприключили към 31.12.2014 г.  
 Проверката на касационните производства, образувани през 2015 г. 
установи, че съдът е постановявал разпореждане за насрочване на делото в 
рамките на 1 до 3 дни, по изключение 6 – 7 дни от образуване на делото, като е 
използван специално изработен за целта печат. Делата са насрочвани за 
разглеждане в открито съдебно заседание в срок от 1 месец – 1 месец и 9 дни, 
а по време на съдебната ваканция – 1 месец и 25 дни - 2 месеца. Разглеждането 
на касационните производства е приключвало в 1 съдебно заседание с 
изключение на 2 дела, по които не е даден ход на делото, поради нередовна 
процедура по призоваване на страна. 
 
 
 2. Касационни дела с отменен ход по същество. 
  

През 2013 г. само по 2 дела съдът е отменил дадения ход по същество, 
през 2014 г. – няма дела с отменен ход по същество, а през първото полугодие 
на 2015 г. – само 1 дело е с отменен ход по същество. Проверката  установи: 
 - к. а. н. д. № 153/2013 г., обр. на 17.01.2013 г., на доклад на съдия 
Иван Шекерлийски. В съдебно заседание от 01.03.2013 г. е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. С определение от 05.03.2013 г. 
съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество и 
е насрочил делото в открито заседание за 22.03.2013 г., след като е обсъдил 
молба от проц. представител на ответниците, постъпила на 01.03.2013 г., в 
която е заявено, че поради технически причини (неработеща уредба в съда) 
ответниците не са разбрали за разглеждането на делото и не са могли да 
вземат участие в съдебното заседание;  
 - к. а. н. д. № 756/2013 г., обр. на 13.09.2013 г.,на доклад на съдия 
Марияна Мицева. В съдебно заседание от 01.11.2013 г. е даден ход по 
същество. С определение от 29.11.2013 г., постановено в срока за решаване на 
делото, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 
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същество, след като е приел, че жалбата е процесуално недопустима поради 
липса на правен интерес и е оставил жалбата без разглеждане; 
 - к. а. н. д. № 143/2015 г., обр. на 27.02.2015 г., на доклад на съдия 
Марияна Мицева. В съдебно заседание от 17.04.2015 г. е даден ход по 
същество и делото е обявено за решаване. С определение от 18.05.2015 г., 
постановено в срока за произнасяне по същество, съдът е констатирал, че 
делото не е изяснено от фактическа страна, поради непредставени документи.  
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 Проверката на делата с отменен ход по същество установи, че за 
проверявания период само по 3 дела съдът е отменил дадения ход по същество 
като по едното дело причината е обективна – поради технически причини 
(неработеща уредба на съда) ответниците не са разбрали за разглеждането на 
делото и не са могли да вземат участие в съдебното заседание. По останалите 
две дела причина за отмяна на хода по същество се дължи на поведението на 
съда – по едното дело в срока за решаване съдът е установил, че жалбата е 
процесуално недопустима, а по второто дело съдът е констатирал, че е 
останало неизяснено от фактическа страна. 
 
 

4. Спрени касационни дела - няма. 
 
 

5. Обявяване на съдебните актове по касационните дела. 
 
 От предоставената за нуждите на проверката справка се установи, че 
през 2013 г. няма постановени съдебни актове след срока, регламентиран в чл. 
221, ал. 1 от АПК. През 2014 г. само по 3 дела, на доклад на съдия Серафимка 
Мадолева, е постановено решение в незначително отклонение от месечния 
срок като обективна причина за допуснатото забавяне е съвпадението на 
Великденските празници. През първото полугодие на 2015 г. всички решения 
по касационните производства са постановени в регламентирания срок.   
 
 
 
 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД - БЛАГОЕВГРАД 
    

Организационното и административно ръководство на 
Административен съд – Благоевград осъществявано от председателя на съда 
Василка Шаламанова до 31.10.2013 г. и след това от Мария Тодорова е на 
много добро ниво. Заместник-председателят на съда Марияна Мицова и 
съдебният администратор В. К. подпомагат работата на председателя на съда.  
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Съдебният администратор периодично извършва проверка на съдебно 
деловодство, воденето на книгите и регистрите. Резултатите от проверката се 
докладват на председателя на съда. Повечето деловодни книги и регистри се 
водят на електронен носител с разпечатка на хартиен носител като някои от 
книгите, определени със заповед на председателя на съда, се водят само на 
хартиен носител. 

Отделните служби работят добре, всички съдебни служители са добре 
обучени и изпълняват стриктно задълженията си. Всички съдебни служители 
са взаимозаменяеми. През 2013 г. и 2014 г. съдебните служители са участвали 
в различни обучителни семинари, организирани от НИП.  
 
 Съдебните секретари изготвят своевременно съдебните протоколи като 
ползват и звукозаписната техника, с която са оборудвани съдебните зали. Не 
се установиха пропуски в работата на съдебните секретари, протоколите се 
водят стриктно, изготвят се в срок и съгласно изискването на процесуалните 
закони.  
  
 В Административен съд – Благоевград работят двама призовкари. При 
проверката на делата не се установиха проблеми с връчването на съобщенията 
и призовките в съдебния район.  
  
 Административният ръководител на съда Мария Тодорова е издала 
редица заповеди, които са допринесли както за добрата организация на 
административната дейност, така и за срочното разглеждане и приключване на 
делата.  
 

Проверката по образуване на делата установи, че същите се образуват в 
деня на постъпване на книжата, съответно на делата по касационните жалби, 
или най-късно на следващия ден. За образуване на делото се използва 
специално изработен за целта печат. 

 
 Делата по касационните жалби и книжата, по които се образуват дела се 
докладват на заместник-председателя на съда, а в негово отсъствие на 
председателя, който определя типа на делото и го образува. След вписването 
на страните в електронната деловодна система делата се връщат на зам.-
председателя или председателя, който извършва случайното разпределение 
чрез програмния продукт „Law Choice”, предоставена от ВСС, при спазване на 
принципа за случаен подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. По всички 
дела е приложен протокол от случайното разпределение. След 
разпределението на делата от програмата за случаен подбор, същите са връщат 
в служба „Съдебно деловодство” и най-късно на следващия ден се докладват 
на съответния съдия-докладчик. Бързите производства се докладват незабавно. 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, утвърдени 
със заповед на председателя на съда, са съобразени с Единната методика по 
приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, 
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окръжните, административните, военните, апелативните, и специализираните 
съдилища, приета с решение на ВСС по Протокол № 57/04.12.2014 г., 
изменена и актуализирана с решение по Протокол № 13/19.03.2015 г. Считано 
от 01.10.2015 г. разпределението на делата се извършва чрез 
Централизираната система за разпределение на делата.  
 
 

Средната натовареност през 2013 г. на съдия в Административен съд – 
Благоевград, изчислена на база всички дела (първоинстанционни, частни, 
касационни, включително и останали несвършени дела от предходен период) е 
23.83 дела на месец. Средната натовареност по съдии за 2013 г. е:  

 
 - съдия Василка Шаламанова - 12.08 дела на месец; 
 - съдия Мария Тодорова – 26.08 дела на месец; 
 - съдия Серафимка Мадолева – 24.75 дела на месец; 
 - съдия Илонка Рашкова – 24.83 дела на месец; 
 - съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева – 26 дела на месец; 
 - съдия Иван Шекерлийски – 25.33 дела на месец; 
   - съдия Марияна Мицева – 25.83 дела на месец; 
 - съдия Ваня Вълкадинова – 25.75 дела на месец.  
  

Средната натовареност през 2014 г. на съдия в Административен съд – 
Благоевград, определена към всички дела (първоинстанционни, частни, 
касационни, включително и останали несвършени дела от предходен период) е 
22.09 дела на месец. Средната натовареност по съдии за 2014 г. е:  

 
 - съдия Мария Тодорова – 18.5 дела на месец; 
   - съдия Марияна Мицева – 24 дела на месец; 
 - съдия Серафимка Мадолева – 23.92 дела на месец; 
 - съдия Илонка Рашкова – 24.33 дела на месец; 
 - съдия Саша Алексова – 21.28 дела на месец (изчислено за 7 месеца); 
 - съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева – 24.5 дела на месец; 
 - съдия Иван Шекерлийски – 24.42 дела на месец; 
 - съдия Ваня Вълкадинова – 24.75 дела на месец.  

 
Средната натовареност през първото полугодие на 2015 г. на съдия в 

Административен съд - Благоевград, изчислена към всички дела за 
разглеждане (първоинстанционни, частни, касационни, включително и 
останали несвършени дела от предходен период) е 24.62 дела на месец. 
Средната натовареност по съдии за първото полугодие на 2015 г. е:  

 
 - съдия Мария Тодорова – 20.66 дела на месец; 
   - съдия Марияна Мицева – 24 дела на месец; 
 - съдия Серафимка Мадолева – 25.33дела на месец; 
 - съдия Илонка Рашкова – 24.83 дела на месец; 



 52

 - съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева – 25.17 дела на месец; 
 - съдия Иван Шекерлийски – 26.5 дела на месец; 
 - съдия Ваня Вълкадинова – 23.5 дела на месец;  

- съдия Саша Алексова – 27 дела на месец.  
 
От извършения анализ на натовареността на съдиите в 

Административен съд – Благоевград може да се направи извод, че съдиите са 
сравнително еднакво натоварени. Останалите несвършени дела по съдии в 
началото на 2013 г. е между 28 и 35 дела, което свидетелства, че всички съдии 
работят добре и разглеждат и решават делата с приблизително еднаква 
срочност, който извод се подкрепя и от приблизително еднаквия процент на 
свършени дела за годината. През 2014 г. останалите несвършени дела по съдии 
в началото на периода е между 40 и 48 (без делата, на доклад на председателя 
на съда) като процентът на свършените дела е също приблизително еднакъв. 
Съдия Саша Алексова е с по-нисък процент свършени дела, което се обяснява 
с по-късното й постъпване на работа в съда и по-малкия брой разпределени 
дела през годината.  

 Председателят на съда и заместник-председателят са с по-ниска 
натовареност, произтичащо от по-ниския процент заложен в програмата за 
случайно разпределение на делата. Броят на останалите несвършени дела в 
края на всеки отчетен период се определя както от индивидуалната работа на 
всеки съдия, така и от участието на някои съдии в два касационни състава.  

Високият процент на приключилите производства за съда и за всеки 
съдия поотделно сочи за добра организация на работата на съдиите.  

 
 Проверката по движението на първоинстанционните административни  
дела установи, че повечето от делата приключват в тримесечен срок. Основни 
причини за продължилите по-дълго производства по някои дела са: оставяне 
на жалбата без движение; изискване на административната преписка в цялост; 
развили се частни производства пред Върховния административен съд, 
включително и пред петчленен състав на съда; спиране на производството на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК; отлагане на съдебни заседания по 
доказателствата, най-често за изготвяне на допуснатите съдебни експертизи, 
за изготвяне на допълнително заключение или поради несвоевременно 
изготвено такова; несвоевременно внесен депозит за изготвяне на 
заключението; за изслушване на свидетели; по молба на страна с представен 
болничен лист; ангажираност на процесуален представител по друго дело; 
нередовна процедура по призоваване на страна.  
 Проверката констатира, че по делата няма изричен акт на съда от 
проведеното подготвително заседание. Считаме, че удачно би било, предвид 
засиленото служебно начало в административния процес (чл. 152, ал. 4 АПК; 
чл. 154, ал. 1 АПК; чл. 171, ал. 2 АПК и др.), с акта за насрочване на делото 
съдът да се произнесе по всички предварителни въпроси и по допускане на 
доказателствата - конституиране на страните в процеса, доказателствените 
искания, разпределяне на доказателствената тежест, назначаване на съдебна 
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експертиза и др.). Този акт, от една страна, отразява задълбочена 
предварителна подготовка по делата, а от друга би допринесъл за 
дисциплиниране на страните и за намаляване на броя дела с отменен ход по 
същество. 
 
 От проверените дела се установи, че разпореждането на съда по 
редовността на жалбата е постановявано най-често в рамките на 1 до 3 дни, по 
изключение 4 – 7 дни. По време на съдебната ваканция по постъпилите книжа 
се произнасят дежурни съдии, съгласно издадената от председателя на съда 
заповед в този смисъл. От проверените дела се установи само едно дело, 
постъпило в периода на съдебната ваканция, по което съдът е постановил 
разпореждане по редовността на жалбата 15 дни след постъпването й в съда. 
По постъпилите книжа съдът се е произнасял в кратък срок. Първото съдебно 
заседание е насрочвано най-често в двумесечен срок от постъпване на жалбата 
в съда, респективно от постъпване на цялата административна преписка и/или 
молба с изпълнени указания. Не са малко случаите, в които първото съдебно 
заседание е насрочвано в срок от 1 месец, а при отлагане на делата съдебни 
заседания са нарочвани най-често в срок от 1 месец – 1 месец и 20 дни.  
 
 Проверката установи само две дела, образувани през 2014 г., които не са 
насрочени към 30.06.2015 г. като причината е обективна – и двете дела са 
спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По делата се извършват 
периодични справки за движението на обуславящите производства. 
  
 През 2013 г., 2014 г. и първото полугодие на 2015 г. в Административен 
съд - Благоевград няма постановен съдебен акт след срока, регламентиран в 
чл. 172, ал. 1 АПК. Голяма част от постановените решения са в кратки 
срокове. Похвална е срочността на съдиите при изписване на крайните 
съдебни актове. 
 
 Делата с отменен ход по същество през 2013 г. са 41,  през 2014 г. – 42, а 
през първото полугодие на 2015 г. – 11 дела. От проверените дела се установи, 
че определения за отмяна на дадения ход по същество са постановявани 
поради неизясняване на делото от фактическа страна и поради непълнота на 
административната преписка, установено в срока за постановяване на 
решението. В по-редки случаи се установи, че в срока за произнасяне съдът е 
преценявал, че жалбата е недопустима или че липсва правен интерес. По две 
от проверените дела се установи, че в срока за постановяване на решението е 
постъпила молба с доказателства от страна в производството, която съдът е 
преценил, че е от значение за правилното решаване на спора. Независимо че 
председателят на съда изисква на всяко шестмесечие доклад за делата с 
отменен ход по същество, се установява, че производствата с отменен ход по 
същество за проверявания период не са малко.  Считаме, че причина за част от 
тях е и липсата на съдебен акт, който да обективира подготвителното 
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заседание на съда. От друга страна, въпреки констатирания брой дела с 
отменен ход по същество, производствата са приключвали в разумни срокове. 
 

Проверката на спрените дела констатира, че всички спрени дела  са 
администрирани прецизно. По спрените дела на осн. чл. 129, ал. 1, т. 4 ГПК  
във вр. с чл. 144 АПК са изисквани справки за движението на преюдициалното 
производство. В случаите, когато преюдициалното производство е по описа на 
същия съд деловодителите извършват справки от деловодната програма и ги 
докладват своевременно. Със заповед на председателя на съда е утвърдена 
специална бланка, която се прикрепва към задната корица на делото и 
отразява: дата на извършване на справката; длъжностно лице, предоставило 
справката; резултат от направената справка. 
 
 Проверката на исковите производства, образувани по реда на чл. 203 
АПК установи, че разпореждането на съда по редовността на исковата молба е 
постановявано в срок от 1 – до 3 дни, по изключение – 4 -5 дни, а по време на 
съдебната ваканция – в срок от 9 до 13 дни. В повечето случаи съдът е оставял 
производството по исковата молба без движение за отстраняване на 
констатираните нередовности. Най-често първото съдебно заседание е 
насрочвано в срок от 1 месец, отчетено от разпореждането за насрочване на 
делото, а при отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани в срок от 14 
дни до 1 месец, с изключение на 1 дело, отложено за период от 3 месеца и 20 
дни, поради изразено от страните желание за постигане на спогодба. 
Причините за продължилите по-дълго производства по някои от делата са:  
отлагане на съдебни заседания за изготвяне на съдебни експертизи; по молба 
от в. л. за необходимостта по по-дълъг срок за изготвяне на задачата; разпит 
на свидетели; по молба на процесуален представител за ангажираност по 
друго дело; по изразено желание за постигане на спогодба. Други причини за 
продължилите по-дълго производства са: оставяне на исковата молба без 
движение; повдигнат спор за подсъдност; спиране на производството на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК; постъпила частна жалба срещу акт на 
съда; отмяна на дадения ход по същество на делото (по едно дело).  
 
 Проверката на делата с регламентирани кратки процесуални срокове 
установи, че съдиите спазват сроковете, регламентирани в съответния закон и 
АПК. Делата, образувани по чл. 27 от Закона за общинската собственост са 
приключили в 2-месечен срок, с изключение на 1 дело, по което причината е 
обективна.  

В производствата, образувани по чл. 75, ал. 1 ДОПК съдът се е 
произнасял в деня на постъпването на искането, предвид разпоредбата чл. 75, 
ал. 2 от ДОПК.  

Проверката на делата, образувани по чл. 250 АПК установи, че съдът 
се е произнасял по искането в деня на постъпване на молба с изпълнени 
указания, респективно с постъпване на изисканата информация от 
административния орган, или на следващия ден.  
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Проверката на делата, образувани по искане за спиране на 
предварителното изпълнение установи, че съдът се е произнасял незабавно. В 
случаите, в които с жалбата е направено и искане по чл. 166, ал. 2 от АПК 
съдът се е произнасял в деня на постъпване на жалбата. В случаите, в които  
жалбата е оставяна без движение съдът се е произнасял в деня на постъпване 
на молба с изпълнени указания като само по две дела се е произнесъл на 
следващия ден. По делото, образувано по чл. 60, ал. 4 АПК съдът се е 
произнесъл в деня, в който е представено доказателство за внесена ДТ.  
 Проверката на касационни административни дела установи, че няма 
касационни производства, които да са образувани преди 01.01.2013 г. и да не 
са приключили към 31.12.2014 г.  
 От проверените касационни производства, образувани през 2015 г. се 
установи, че съдът е постановявал разпореждане за насрочване на делото в 
рамките на 1 до 3 дни, по изключение 6 – 7 дни от образуване на делото. 
Делата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание в срок от 1 
месец – 1 месец и 9 дни, а по време на съдебната ваканция – 1 месец и 25 дни - 
2 месеца. Разглеждането на касационните производства е приключвало 
преимуществено в 1 съдебно заседание с изключение на 2 дела, по които не е 
даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на страна.  
 Проверката на касационните дела установи, че броят на делата с 
отменен ход по същество е незначителен. За проверявания период – 2013 г., 
2014 г. и първото полугодие на 2015 г. само 3 дела са с отменен ход по 
същество като по едното дело причината е обективна.  
 По отношение срочността на постановявания съдебен акт по 
касационните производства се установи, че съдиите са проявявали траен 
стремеж за спазване на регламентирания в чл. 221, ал. 1 от АПК срок. Само по 
три дела се установи незначително отклонение от едномесечния срок.  
 Проверката на делата налага извод, че съдиите са полагали усилия за 
бързо разглеждане и приключване на касационните производства, образувани 
в съда. 
 
  
 Настоящата комплексна планова проверка на Административен съд – 
Благоевград установи, че председателят на съда Мария Тодорова е създала 
много добра организация на административната дейност на съда. Издадените 
от Мария Тодорова заповеди и тяхното стриктно изпълнение, както и 
последващия контрол допринасят за създадената добра атмосфера на работа в 
съда. Въведената и утвърдена практика от ръководството на съда за месечен 
контрол и анализ на данните от ненасрочените дела, индивидуалната работа на 
всеки съдия, както и положеното старание от страна на съдебните служители е 
допринесло за срочното разглеждане и приключване на административните 
дела, образувани в Административен съд – Благоевград. 
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Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 
58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  
                                           

ПРЕПОРЪКИ: 
 

Председателят на Административен съд – Благоевград да упражни 
правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 8 от ЗСВ и да свика общо събрание на 
съдиите от Административен съд - Благоевград, на което: 
 - да се набележат мерки за намаляване броя на административните дела 
с отменен ход по същество; 
 - да се обсъди и вземе решение за постановяване на съдебен акт, който 
да отразява извършената предварителна подготовка по делата, предвид 
регламентираното служебно начало в АПК. 

 
 

 В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 
във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на Административен съд – Благоевград да 
уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки 
в изпълнение на дадените препоръки. 
  
 
 На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ настоящият акт да се изпрати на 
председателя на Административен съд – Благоевград.  
 
 
 След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие от акта 
на електронен носител да се изпрати на председателя на Върховния 
административен съд и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

              
 

 
    ИНСПЕКТОР: 

                                                                                   /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


