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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетата 
годишна програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели 
към окръжните прокуратури за 2018 г. и заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г на 
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши 
комплексна планова проверка във ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / ВАС/, Първа колегия, Първо и Осмо отделения. 

 
Проверката се извърши за времето от 14.05.2018 г. до 29.06.2018 г. от 

инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Ясен 
Сапунджиев. 

 
Цел на проверката: Извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Първо и Осмо отделение от 
Първа колегия на ВАС; организацията по образуване, движение и приключване 
на първоинстанционните и касационните административни производства в 
двете отделения; организацията по приключване на първоинстанционните и 
касационните производства в двете отделения в законоустановените срокове; 
производства пред петчленни и седемчленни състави от двете отделения; 
административни производства в закрити заседания. 

 
Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционните и 

касационните административни дела, разгледани в Първо и Осмо отделение от 
Първа колегия на ВАС.  

 
Проверяван период: Проверяваният период включва делата от 

посочените категории, образувани в периода 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.  
 
Задачата на проверката е определена съгласно приетата Методика за 

провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 
Метод за извършване: Чрез непосредствено проучване на деловодните 

книги и регистри, анализ на документацията и справки от електронната 
деловодна система, годишните доклади на съда за 2016 г. и 2017 г., заповеди, 
правила, протоколи от общи събрания, произволно избрани дела и др. 

 
Върховният административен съд осъществява върховен съдебен 

надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното 
правораздаване. Разглежда жалби и протести срещу актове на Министерския 
съвет, мнистър-председателите, министри, ръководители на други ведомства, 
непосредствено подчинени на Министерския съвет, актове на Висшия съдебен 
съвет, актове на Българската народна банка, актове на областните управители, 
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както и други актове, посочени в закон. Произнася се по спорове за 
законосъобразността на подзаконови нормативни актове. Проверява като 
касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела 
и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по 
административни дела. 

 
Съгласно чл. 117, ал. 2 ЗСВ Върховният административен съд има 

колегии, в които са обособени отделения. На пленум на ВАС, проведен на 
02.12.2004 г., съдиите са разпределени в две колегии. 

 
Първа колегия се състои от съдиите от първо, трето, четвърто и осмо 

отделение на ВАС. Във всяко отделение са обособени по няколко тричленни 
съдебни състава. В петчленните състави на колегията се разглеждат 
касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и 
молби за отмяна против съдебни актове, постановени от тричленните състави 
на съдиите от първо, трето, четвърто и осмо отделение. 

 
Първо и осмо отделение разглеждат административни дела, свързани с 

данъчното облагане, събирането на митни сборове и други, свързани с 
прилагането на следните основни нормативни актове: Данъчно-осигурителен 
процесуален кодекс /ДОПК/, Закон за данък върху добавената стойност 
/ЗДДС/, Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО, Закон за 
данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, Закон за облагане 
доходите на физически лица /ЗОДФЛ/ - отм. и правилниците за тяхното 
прилагане, Закон за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, Закон за 
особените залози /ЗОЗ/, Закон за Българската народна банка /ЗБНБ/.  

 
Комплексната планова проверка обхваща цялостната дейност на органа 

на съдебната власт / чл. 5, ал. 1/ от Методиката за провеждане на проверки в 
органите на съдебната власт от екипи на ИВСС, като настоящата се извърши от 
четирима инспектори от ИВСС, подпомагани от експерти / чл. 6, ал. 3 от 
Методиката/. За целта, съгласно заповед на Главния инспектор, общите 
въпроси, съгласно чл. 21, ал. 1  от Методиката, са включени в предмета на 
извършената само от един от екипите проверка. 

 
Проверката на първо и осмо отделение от Първа колегия на ВАС, 

обхваща организацията по образуването и движението на делата и 
приключването им в установените срокове. Предмет на проверката са делата 
както на тричленните състави в двете отделения, така и делата на Петчленен  и 
Седемчленен състав към Първа колегия, по които докладчик е бил съдия от 
съответното отделение. 
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 П Ъ Р В О   О Т Д Е Л Е Н И Е 
 

І. ОБЩИ ВЪПРОСИ 
 
1. Ръководство и състав на Първо отделение. Подпомагаща и 

осигуряваща правораздавателната дейност специализирана 
администрация. 

    1.1. Ръководство и състав на ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ от Първа 
колегия на ВАС, през проверявания период: 01.01.2016 г. – 31.12.2017 г. 

През 2016 г. и 2017 г.  в първо отделение на ВАС работят 11 съдии, от 
които титуляри: Йордан Константинов, Фани Найденова, Здравка 
Шуменска, Светлозара Анчева, Маруся Димитрова, Милена Златкова, 
Бисер Цветков,  Благовеста Липчева и Мадлен Петрова. Съдия Здравка 
Шуменска напуска отделението след 01.03.2017 г. Съдия Милена Славейкова 
е в отделението от началото на проверявания период до 07.11.2017 г. като 
командирована. Съдия Стефка Кемалова е командирована от 01.03.2016 г., а 
от 01.02.2017 г. е съдия във ВАС. Съдия Росица Драганова  е в отделението  
от 07.11.2017 г.  

През целия проверяван период председател на отделението е съдия 
Йордан Константинов, и.ф. председател на отделението от 27.11.2017 г. до 
датата на проверката вкл., на основание заповед № 2119/27.11.2017 г. на 
председателя на ВАС – съдия Георги Чолаков. 

Съгласно заповед № 127/05.02.2014 г. на председателя на ВАС, са 
определени заместниците на председателите на отделения, по време на тяхно 
отсъствие, с изключение на лятната съдебна ваканция. Задълженията на 
председател на Първо отделение, в случай на отсъствие на съдия 
Константинов, се поемат от съдия Бисер Цветков. 

По предложение на председателя на отделението, утвърдено със 
заповед на председателя на ВАС, съдиите в отделението се разпределят в три 
тричленни състава. Със заповед № 659/30.05.2014 г. на председателя на ВАС, 
съставите са разпределени както следва: 

Първи състав: председател – съдия Здравка Шуменска, членове – 
съдия Милена Златкова и съдия Благовеста Липчева. 

Втори състав: председател – съдия Светлозара Анчева, членове – съдия 
Маруся Димитрова и съдия Мадлен Петрова. 

Трети състав: председател – съдия Фани Найденова и членове – съдия 
Бисер Цветков и съдия Милена Славейкова – Рукова.  

Във връзка с разпределянето на съдия Стефка Кемалова в състава на 
Първо отделение /заповед № 285/01.03.2016 г. на председателя на съда/ и 
предвид големия брой ненаписани в разумен срок дела на доклад на съдия 
Здравка Шуменска, със заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на ВАС, 
са извършени промени в първи състав на отделението. Съдия Стефка Кемалова 
е определена да участва в първи съдебен състав на първо отделение: 
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председател – Милена Златкова и членове – Благовеста Липчева и Стефка 
Кемалова. Предвидено е съдия Здравка Шуменска да разглежда делата, които 
са й разпределени до датата на заповедта в състав: председател – Здравка 
Шуменска и членове – Милена Златкова и Благовеста Липчева. 

Със заповед № 420/30.03.2016 г. на председателя на ВАС, заповед № 
301/08.03.2016 г. е изменена, като първи състав на Първо отделение е 
определен както следва: председател – Йордан Константинов и членове – 
Милена Златкова, Благовеста Липчева и Стефка Кемалова. Наредено е делата, 
разпределени на доклад на съдия Йордан Константинов, да се насрочват за 
разглеждане във всички състави на отделението. 

Със заповед № 253/16.02.2017 г. на председателя на ВАС, считано от 
01.03.2017 г. са утвърдени следните постоянно действащи тричленни състави в 
отделението: 

Първи състав: председател – съдия Маруся Димитрова, членове –съдия 
Благовеста Липчева и съдия Стефка Кемалова. 

Втори състав: председател – съдия Светлозара Анчева, членове – съдия 
Милена Златкова и съдия Мадлен Петрова. 

Трети състав: председател – съдия Фани Найденова и членове – съдия 
Бисер Цветков и съдия Милена Славейкова.  

Предвид извършените промени в съдебните състави, на председателя на 
Първо отделение е възложено да издаде разпореждания относно 
разпределените дела на съответните съдии. 

С оглед прекратяване командироването на съдия Милена Славейкова, 
считано от 07.11.2017 г. и преминаването от същата дата на съдия Росица 
Драганова от Седмо отделение на Втора колегия в Първо отделение на Първа 
колегия на ВАС, със заповед № 2046/09.11.2017 г. председателят на ВАС е 
утвърдил постоянно действащи съдебни състави в Първо отделение, считано от 
13.11.2017 г., както следва: 

Първи състав: председател – съдия Маруся Димитрова, членове –съдия 
Благовеста Липчева и съдия Стефка Кемалова. 

Втори състав: председател – съдия Светлозара Анчева, членове – съдия 
Милена Златкова и съдия Мадлен Петрова. 

Трети състав: председател – съдия Фани Найденова и членове – съдия 
Бисер Цветков и съдия Росица Драганова. 

Предвидено е съдия Йордан Константинов при необходимост да влиза в 
заседание с всеки състав.  

Със заповед № 331/19.03.2015 г. на председателя на ВАС е регулирано 
заместването на отсъстващ съдия.  Разпоредено е, при отсъствие по 
основателни служебни или лични причини, или поради невъзможност за 
участие на съдия от постоянно действащ тричленен състав на ВАС в открито 
съдебно заседание, поради наличие на някоя от предпоставките по чл. 22, ал. 1 
ГПК, заместването му с друг съдия от състава на отделението да се извършва с 
изрично писмено разпореждане на председателя на отделението. При 
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невъзможност за формиране на съдебен състав от състава на отделението, при 
отсъствие на председателя на отделението и неговия заместник, или когато 
заместващият е председател на отделението, заместването се извършва с 
разпореждане на председателя на съответната колегия.  

 
1.2. Специализирана администрация към отделението. 
Непосредствено и най-пряко свързани с правораздавателната дейност на 

отделението са службите „Съдебни секретари” и „”Съдебно деловодство”, 
както и съдебните помощници. Служба „Съдебни секретари” във ВАС се 
състои от съдебните секретари в съда, разпределени към петчленните състави 
на двете колегии и към отделенията. Служба „Съдебно деловодство” се състои 
от съдебните деловодители от деловодствата на отделенията и колегиите на 
ВАС. 

Основните задължения на съдебните секретари са свързани с: 
изготвянето на писма, съобщения и обявления в изпълнение на 
разпорежданията и резолюциите на председателя на съда, заместниците му, 
председателите на отделения и съдиите; изготвяне на списъците на лицата за 
призоваване по насрочените дела; следене за редовното призоваване на лицата, 
като призовките по делата се проверяват най-малко десет дни преди съдебното 
заседание, докладват се нередовно връчените призовки и се извършват 
необходимите действия за редовното призоваване на страните; водят протокол 
от с.з и съставят протоколите от с.з. при спазване изискванията на чл. 126 ГПК 
и ги обявяват в ЕДИС в срок до три дни след датата на с.з.; описват делата след 
провеждане на с.з. в срочната книга; изпращат съобщения до страните за 
указанията на съда, дадени в открити и закрити съдебни заседания; следят 
процесуалните срокове по спрени и оставени без движение дела и ги докладват 
на съдията-докладчик. 

Едни от основните задължения на съдебните деловодители са: следят за 
изтичане на процесуалните срокове по оставени без движение преписки и ги 
докладват на председателя на съда, заместниците му, председателя на 
отделението; докладват незабавно на съдията-докладчик исканията за спиране 
на допуснато предварително изпълнение или за допускане на предварително 
изпълнение на административни актове; докладват образуваните 
първоинстанционни дела на съдиите докладчици за преценка на редовността и 
допустимостта на жалбите, произнасяне по доказателствени и други искания и 
конституиране на заинтересовани страни; обявяват в срочните книги и в ЕДИС 
постановените по делата решения и определения; следят за процесуалните 
срокове за обжалване на решенията и определенията и след изтичането им 
предават свършените дела на съдебните деловодители-регистратори, за 
експедиция, или на съдебните архивари за архивиране; докладват на 
председателя на съда, на заместниците му или на председателя на отделението 
постъпилите касационни жалби и протести, частни жалби и протести и искания 
за отмяна на съдебните актове на ВАС; изпращат преписи от гореописаните 
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документи и следят за изтичане на срока за писмен отговор или възражение, 
след което изпращат делото на деловодството на петчленните състави на 
съответната колегия. 

Първо отделение, както и всяко друго има свое деловодство, в което 
през 2016 г. са работили 3 деловодители, а през 2017 г. – 4.  
            В деловодството на Първо отделение се водят отделни, общи за 
отделението, книги за всяка календарна година по чл. 54, ал. 1,т. 1-3 от 
Правилника за администрацията на ВАС, т.е. азбучен указател, описна книга, 
срочна книга и докладна книга. 
            Бяха проверени описните книги за 2016 г. и за 2017 г., срочните книги 
за 2016 г. и 2017 г. и книгите за 2016 г. и 2017 г. за закрити и разпоредителни 
заседания, които се водят на хартиен и електронен носител. 
            Описните книги за 2016 г. и 2017 г. на Първо отделение се състоят от 
две части и съдържат изискуемата според Правилника информация, с малки 
изключения, грешки и неточности, за които бе обърнато внимание по време на 
самата проверка. Посочени са: номер на делото, дата на образуване, номер и 
съд на първоинстанционното дело, жалбоподател, ответник, дата на обявяване 
за решаване, дата на постановяване на съдебния акт /не винаги се сочи вида на 
акта/, резултат по делото, съдия-докладчик, изпращане и връщане на/от друга 
инстанция, продължителност на разглеждането. Отразената в последната графа 
на описните книги информация се отнася до срока на постановяване на 
съдебния акт от обявяване на делото за решаване, а не до продължителността 
на производството от образуването до свършването му /респ. обявяването му 
за решаване/. Административните дела-частни производства са описани 
обикновено на групи, често с последователни номера, но понякога - след по-
голям номер дело, но с по-ранна дата на образуване, са описани дела с по-
малки номера и по-късно дата на образуване. Напр., в книгата за 2016 г., ІІ 
част, след касационно дело № 14603 от 30.12.2016 г., са описани осем частни 
производства, образувани на 09.01.2017 г. с №№ 14342, 14343, 14427, 14429, 
14430, 14494, 14495 и 14499 за предходната 2016 г. В описна книга за 2016 г., І 
част, след дело № 9465 /касация/ от 31.08.2016 г. са описани 45 броя частни 
производства, образувани на 31.08.2016 г. и 01.09.2016 г., от № 9363 до № 
9501. 
           Първа част на описната книга за 2016 г. започва с дело № 32, образувано 
на 05.01.2016 г. и завършва с дело № 11876, образувано на 21.10.2016 г. 
Последният номер дело в книгата за 2016 г., образувано  на 30.12.2016 г. е 
14603. 
           Описната книга за 2017 г. е водена по-прецизно, но се наблюдава същото 
разминаване в датите при записване на делата – частни производства, като 
образувани по-рано, са описани по-късно. Първата част на книгата за 2017 г. 
започва с № 71 от 04.01.2017 г. и завършва с № 10061 от 14.09.2017 г. Втората 
част започва с № 10063 от 14.09.2017 г. и завършва с № 14763 от 29.12.2017 г. 
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           При ръчно преброяване на делата и според записите в описната книга 
/без претенция за абсолютна точност/ се установи, че образуваните през 2016 г. 
и разпределени за разглеждане в Първо отделение административни дела са 
общо 1278, от които касационни данъчни – 871, частни производства – 394 и 
13 – първоинстанционни и други, според записания в книгата вид. През 2017 г. 
общият брой образувани дела е 1346, от които 660 – касационни данъчни, 633 – 
частни производства и 53 – първоинстанционни и други /отмяна, ПАМ, 
откази/. 
           Срочната книга за 2016 г. се състои от три части. Първата е започната с 
проведеното на 19.01.2016 г. първо за годината о.с.з. и е завършена на 
04.05.2016 г. Първото описано о.с.з. във втората част е проведено на 10.05.2016 
г., а последното – на 15.11.2016 г. Третата част започва с проведеното на 
16.11.2016 г. о.с.з. и завършва с о.с.з. на 14.12.2016 г. Съдебните заседания са 
отделени чрез датата на заседанието на съответния тричленен състав. Графити 
са попълнени четливо и съдържат изискуемата информация с редки 
изключения, които бяха посочени на деловодителите по време на самата 
проверка. Съдържат информация за: съдебния състав, докладчика, прокурора 
от ВАП, участвал в заседанието, съдебен секретар, жалбоподател, ответник, 
номер на делото, разгледано в с.з., номер и дата на постановения съдебен акт, 
кратко съдържание на акта, дата на предаване на делото и подпис на 
деловодител. Когато актът е определение не е нанесен номер. Не винаги се 
записват причините за отлагане на делото. Датата на съдебния акт най-често 
съвпада с датата на предаване на делото в деловодството. Констатира се 
ненанесена дата на съдебния акт или на предаване на делото /с.з. на 19.01.2016 
г. – адм.д. № 834/2015 г., адм.д. № 386/2015 г.; с.з. на 26.01.2016 г. – адм.д. № 
1176/2015 г.; с.з. на 02.02.2016 г. – адм.д. № 662/2015 г., с.з. на 15.03.2016 г. – 
адм.д. № 13913/2014 г.; с.з. на 23.03.2016 г. – адм.д. № 3927/2015 г./, както и 
несъвпадение между двете дати. Всяка следваща част е попълнена по-
грижливо и прецизно от предходната. 
          През 2016 г., видно от записите в срочната книга, са проведени 94 
открити съдебни заседания от съставите на Първо отделение и са разгледани 
1068 административни дела. Основен дял от разгледаните дела заемат 
образуваните през 2015 г. Най-много на брой са приключените с акт по 
същество дела и по – малко: отложените, оставените без движение в о.с.з., 
спрените и прекратените производства. 
          От три части се състои и срочната книга за 2017 г.  Попълването на 
изискуемата информация сочи на същите констатации, като през 2016 г. През 
2017 г. са проведени общо 99 заседания от тричленните състави на Първо 
отделение и са разгледани 1030 дела. Както и през 2016 г., през 2017 г. съдиите 
не заседават през месеците юли и август. Разгледаните дела са образувани 
както през 2016 г., така и през 2017 г. 
           Книгата за закрити заседания от 2016 г. съдържа изискуемата 
информация и записите се отнасят до постановени през годината 520 
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определения в з.з. Книгата за закрити заседания от 2017 г. е в две части и в нея 
са записани общо 725 определения от з.з. /490 плюс 235/. Водена е прегледно, 
четливо и коректно. 
            Залите за открити съдебни заседания са три в сградата на ВАС и  е 
създаден постоянен график за ползването им от тричленните състави на 
отделенията и от петчленните и седемчленни състави на колегиите. 
Определени са дни от седмицата и часове, в които те заседават. Съставите на 
Първо отделение заседават всеки вторник от  9.00 часа в зала № 3 и от 14.00 
часа в зала № 2, както и всяка сряда от 14.00 часа в зала № 2. 
            Установиха се цели отложени о.с.з. през проверявания период, 
насрочени за 22.11.2017 г. Със заповед № 1998/31.10.2017 г. на председателя на 
ВАС, във връзка с предстоящото встъпване на съдия Георги Чолаков на 
длъжността „председател на ВАС” на 22.11.2017 г. всички съдебни заседания, 
насрочени на тази дата е разпоредено да бъдат пренасрочени за 30.11.2017 г. 

 
2. Материя по разглежданите от Първо отделение административни 

дела. 
Със заповед № 352/06.03.2012 г. председателят на ВАС е разпоредил 

разпределение на материята по отделения, общо осем. Разглежданите от Първо 
отделение дела са свързани с приложението на: Данъчно-осигурителен 
процесуален кодекс /ДОПК/, Закон за данък върху добавената стойност 
/ЗДДС/, Закон за акцизите /ЗА/, Закон за корпоративното подоходно облагане 
/ЗКПО/, Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, 
Закон за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ - отм., Закон за 
митниците /ЗМ/, Закон за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, Закон 
за особените залози /ЗОЗ/.  

Временно, за периода от 02.04.2015 г. до 01.06.2015 г., в изпълнение на 
заповед № 329/19.03.2015 г., всички постъпления по данъчни дела са били 
прехвърлени от Първо и Осмо отделение във Второ отделение на Върховния 
административен съд. Със същата заповед касационните жалби по данъчни 
дела са били изведени в самостоятелна група при случайното разпределение 
„касационни жалби по ДОПК”. Причината е увеличеният брой данъчни дела и 
невъзможността за своевременното им насрочване в Първо и Осмо отделение 
на ВАС.  

Със заповед № 330/19.03.2015 г. е разпоредено делата по Закона за 
митниците и по Закона за акцизите и данъчните складове да преминат за 
разглеждане от Първо и Осмо отделение във Второ отделение на ВАС.   

За периода 01.03.2017 г. – 01.07.2017 г., със заповед № 289/21.02.2017 г. 
на председателя на ВАС е разпоредено касационните жалби по Закона за 
местните данъци и такси /ЗМДТ/ да се прехвърлят от Седмо отделение в Първо 
и Осмо отделение от Първа колегия на ВАС, а частните жалби по същите дела 
да се докладват на ръководителя на Първа колегия за разпределение. Със 
същата заповед е определена временна натовареност на председателите на 
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Първо и Осмо отделение на ВАС по 100% по всички видове дела в съответното 
отделение. 

Считано от 01.11.2016 г., по силата на заповед № 1567/28.10.2016 г. на 
председателя на ВАС, съдиите от Четвърто отделение са били извадени от 
списъка за разпределение на общите частни жалби в Програмата на ВАС за 
разпределение на делата на магистратите на случаен принцип, според реда на 
постъпването и образуването им, извършвано от заместника на председателя и 
ръководител на Първа колегия. Почти една година по-късно, считано от 
01.10.2017 г. съдиите от Четвърто отделение отново са били включени в 
списъка за разпределение на общите частни жалби, извършвано от 
ръководителя на Първа колегия на ВАС. 

Съдиите от отделението участват в петчленни и седемчленни състави на 
Първа колегия на ВАС, в тълкувателните дела на общото събрание на 
колегията или колегиите във ВАС, в тълкувателни дела на общото събрание на 
съдиите от съответните колегии на ВАС и Върховен касационен съд на 
Република България /ВКС/, в смесени състави с ВКС. 

Заедно с всички съдии във ВАС, разглеждат и разпределени им дела по 
жалби срещу подзаконови нормативни актове. 

Административните съдебни производства по АПК са 
двуинстанционни. Върховният административен съд разглежда както 
първоинстанционни административни дела, така и касационни. Съобразно 
определената правна материя, съдиите от Първо отделение, в тричленните 
състави,  разглеждат предимно касационни дела и по – рядко  
първоинстанционни. 

 
3. Обобщени статистически данни по образуване, разпределение, 

движение и приключване на делата в Първо отделение на ВАС. 
 
3.1. Образуване на делата. 
През проверявания период и понастоящем действат Вътрешни 

правила за документооборота по съдебни дела, в които се съдържат 
приложимите норми относно образуването, разпределението и движението на 
делата във ВАС. Съгласно т. 6.2. от Правилата, процесите на движението на 
делата се организират съобразно актовете и указанията на председателя на 
ВАС, заместниците му, председателите на отделения, съдиите от съставите на 
отделенията и определените съдии-докладчици, подпомагани от съдебните 
помощници. Приемането и регистрирането на постъпилите във ВАС 
документи и книжа /жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, 
частни жалби, частни протести, искания за отмяна, молби за определяне на 
срок при бавност, искания за налагане на санкции по АПК/ и дела от други 
съдилища, се извършва в деня на тяхното постъпване, включващи най-общо 
дейности по приемане и първоначална обработка, както и последващо 
регистриране в ЕДИС по реда на постъпването им, като системата автоматично 
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генерира входящ номер, който се поставя на първата страница на 
регистрирания документ.  

Постъпилите документи и книжа, въз основа на които следва да бъде 
образувано дело или административнонаказателна преписка, се разпределят 
съобразно материята на съответното отделение или на съответната колегия  за 
разглеждане от петчленен, седемчленен или смесен състав. Това разпределение 
се извършва от определен със заповед на председателя на ВАС съдебен 
помощник. В този първи етап на разпределяне на делата по материя, когато тя 
е от компетентност на Първо и Осмо отделения, се прилага и съответна 
програма за случайно разпределение на делата между двете отделения, според 
поредността на постъпилите жалби.  

Документите и книжата се предават в деня на постъпването им или най-
късно в началото на следващия работен ден на заместник-председателя на 
ВАС, ръководещ съответната колегия, или на председателя на съответното 
отделение, за образуване на дело. Делото се образува в тридневен срок, ако са 
налице процесуалните предпоставки за това, от председателя на ВАС, 
заместниците на председателя, ръководещи колегиите или от председателите 
на отделенията. Фактически образуването се извършва, като се поставя върху 
съпроводителното писмо печат за ход в открито или закрито заседание. 
Печатите съдържат данни за номера на делото, съдията докладчик, датата на 
образуване на делото и подпис на лицето, образуващо делото. В печата за ход в 
открито заседание се вписва и датата на о.с.з. 

Съдебните деловодители от съответното деловодство поставят делата  в 
папки по образци, утвърдени със заповед на председателя на ВАС, като 
вписват номера на образуваното дело, който се генерира автоматично от 
ЕДИС. Номерът на делото се обозначава върху предната корица. По 
образуваните във ВАС дела се използва единна и централизирана номерация за 
всеки тип дело, като според типовете дела съществуват седем регистъра за 
номерирането им: 

 административни дела; 
 тълкувателни дела на ВАС; 
 тълкувателни дела на ВКС и ВАС; 
 дела по искания за определяне на срок при бавност; 
 административнонаказателни преписки; 
 дела, образувани пред смесени състави на ВАС и ВКС; 
 дела, съдържащи класифицирана информация. 

            Определящият критерий е съдебният състав, който разглежда делото, а 
не дали се касае до първоинстанционни, касационни или дела по искания за 
отмяна на влезли в сила решения, частни производство и т.н. 
 
 
 
 



 12

            3.2. Разпределение на делата. 
Регламентацията на дейността по разпределението на делата се съдържа 

във Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела и Вътрешните 
правила за случайното разпределение на делата във ВАС.   

Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела са 
утвърдени със заповед № 1369/07.09.2016 г. на председателя на ВАС /на 
проверяващите не бе предоставена по-рано издадена заповед, касаеща тези 
Правила/. Впоследствие Вътрешни правила за документооборота по съдебни 
дела са утвърдени със заповеди № 1369/07.09.2016 г. и № 655/12.05.2017 г. на 
председателя на ВАС 

Със заповед № 513/07.05.2014 г. са утвърдени ВПСРДВАС, с които са 
заменени приетите на 17.01.2011 г правила. Според тях, лицата, извършващи 
електронното разпределение на делата се определят със заповед на 
административния ръководител на съда и в съответствие с ПАВАС.  

Заложено е, че процентът на натовареност на съдиите в програмата за 
разпределение на делата е определен с изрична заповед на административния 
ръководител на съда, както следва:  

 натовареността на всички съдии в тричленните състави във 
всички отделения и по всички видове дела е 100%; 

 на председателите на отделения – 30%; 
 на заместниците на председателя и ръководители на колегии – 5% 

в тричленни състави на две отделения в съответната колегия; 
Изменения и корекции на процента на натовареност на съдиите се 

извършва посредством изрична заповед на председателя на ВАС. 
Така например, процентът на натовареност на председателите на 

отделения е повишен на 50% със заповед № 1306/18.08.2017 г. Предвид 
високия брой дела с предмет на обжалване ревизионни актове, разглеждани от 
Първо и Осмо отделение, за периода 01.03.2017 г. – 01.07.2017 г., със заповед 
№ 289/21.02.2017 г. на председателя на ВАС е определена временна 
натовареност на председателите на Първо и Осмо отделение на ВАС по 100% 
по всички видове дела в съответното отделение. 

Съгласно заповед № 1412/04.09.2017 г. председателите на отделения 
участват в разпределението на делата с 50% натовареност в тричленните 
състави на съответното отделение и 100% натовареност в производствата, 
образувани по оспорване на нормативни актове. С тази заповед е предвидена 
възможност, разпределението на нови дела по отношение на съдия от ВАС да 
бъде временно преустановено или намалено, поради извънредна служебна 
заетост, здравословни или други причини. 

Със заповеди № 1369/07.09.2016 г., № 655/12.05.2017 г., № 
1306/18.08.2017 г. са утвърдени изменения в ВПСРДВАС, като последните, 
касаещи проверявания период Вътрешни правила за разпределението на 
делата, са утвърдени от председателя на съда, със заповед № 1412 от 
04.09.2017 г. 
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Съгласно т. 24  от Правилата за документооборота, председателят на 
съда, заместникът на председателя, ръководещ колегията, или председателят 
на отделението, определят на принципа на случайния избор съдията докладчик 
по: административните дела; делата, образувани пред смесени състави на ВАС 
и ВКС и делата, съдържащи класифицирана информация, посредством 
системата за случайно разпределение на делата. Освен това лицето, 
разпределящо делото: насрочва първото по делото заседание, ако то подлежи 
на разглеждане в открито съдебно заседание, като вписва датата, часа и залата 
на корицата на делото; вписва инициалите на определения докладчик на 
корицата на делото; попълва реквизитите на печатите за ход в открито или 
закрито заседание; проверява за съответствие административноправната 
материя, определена при постъпването на преписката и я вписва на корицата 
на делото. 

Според действащите от началото на м. септември 2017 г. Правила за 
разпределение на делата, то се извършва в рамките на колегиите, отделенията 
или измежду всички съдии от ВАС. Новопостъпилите книжа се предават за 
разпределение в деня на постъпването им или на следващия работен ден, 
съобразно поредността на завеждането им. Използваният програмен продукт е 
„Система за случайно разпределение на делата”, разработена, оперирана, 
поддържана и разположена във ВСС. Т.5.1. определя лицата, извършващи 
електронното разпределение на делата, а именно: председателят на ВАС, 
заместниците на председателя и председателите на отделения. По изключение 
е предвидено председателят на ВАС да възлага на съдебен служител 
извършването на техническата дейност по определяне на съдията-докладчик. 
Заместването на оправомощеното лице е допустимо при отсъствие и само на 
основание издадена от председателя на ВАС заповед. 

Разглежданите от съдии от Първо отделение касационни дела и дела по 
отмяна на влезли в сила решения и определения на административните 
съдилища, както и първоинстанционните дела по материя на отделението, се 
разпределят от председателя на отделението.  

Образуваните по жалби срещу подзаконови нормативни актове 
първоинстанционни административни дела, вкл. и разглежданите от съдиите от 
Първо отделение,  се разпределят от заместник председателя на ВАС и 
ръководител на Първа колегия /заповед № 64/23.01.2013 г. на председателя на 
ВАС/, като последният разпределя и частните производства между съдиите от 
Първа колегия. 

 
3.3. Движение на делата непосредствено след образуването и 

разпределението им. 
В Правилата по документооборота се съдържат клаузи, уреждащи 

движението, насрочването, докладването на съдиите-докладчици  и 
съхранението на образуваните първоинстанционни и насрочени в о.с.з. дела. 
Съгласно т.27.1., образуваните първоинстанционни дела се докладват на 
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съдиите докладчици незабавно за преценка на редовността и допустимостта 
на жалбите, произнасяне по доказателствени и други искания и конституиране 
на страни. След произнасяне на съдебния състав, делата се предават на 
съдебните деловодители за обявяване на постановените актове по хода на 
делото или окончателните съдебни актове. 

Делата, насрочени за разглеждане в о.с.з. се предават на съдебния 
секретар, който в тридневен срок изготвя списъка на лицата за призоваване. 
Въз основа на този списък, деловодителят на състава отпечатва и предава 
готовите за връчване призовки и съобщения на служба „Призовки и съдебни 
книжа” най-късно в тридневен срок от изготвянето на списъка и предава така 
обработеното дело в адвокатската стая.  

Насрочените и обработени дела, с изключение на съдържащите 
класифицирана информация, се съхраняват в адвокатска стая. Делата, по 
които тече срок за обжалване или за изпълнение на указания на съда, се 
съхраняват на отделно място в деловодствата на колегиите или отделенията. 

Съдебният деловодител – адвокатска стая предоставя на съдиите и 
прокурорите поисканите от тях дела за проучване, като това се отбелязва в 
ЕДИС, както и в специална книга, водена в адвокатска стая. 

 
3.4. Разгледани и приключени дела от съдиите в Първо отделение. 

            Данните, касаещи движението на делата, са взети от статистическите 
таблици за дейността на ВАС, изготвени от статистиците на ВАС. 

През 2016 г. съдиите от първо отделение на ВАС са разгледали общо 
2086 дела, от които висящите към 01.01.2016 г. са били 814 броя, а 
новообразуваните – 1272 броя /според преброяването по описната книга – 
1278/, от тях 9 дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове. 
Свършените през 2016 г. дела са 1431, от които 980 – в открито заседание и 451 
– в закрито заседание. Към 31.12.2016 г. висящите дела са били 655, като 24 от 
тях не са били насрочени. 

През 2017 г. съдиите от първо отделение на ВАС са разгледали общо 
2014 дела, от които висящите към 01.01.2016 г. са били 655 броя, а 
новообразуваните – 1359 броя /според описната книга – 1346/, от тях 3  дела по 
жалби срещу подзаконови нормативни актове. Свършените през 2017 г. дела са 
1644, от които 1011 – в открито заседание и 633 – в закрито заседание. Към 
31.12.2017 г. висящите дела са били  370, като 18 от тях не са били насрочени.  

Горецитираните данни се отнасят само за разгледаните в тричленните 
състави на отделението дела. 

На проверяващите бяха предоставени три таблични справки: за 
дейността на съдиите от първо отделение, за дейността на съдиите от първа 
колегия на ВАС и за дейността на ВАС през 2016 г. и 2017 г. по съдии.  

Според отразените в справките данни, образуваните и свършените 
видове дела от съдиите от първо отделение на ВАС, през 2016 г. са както 
следва: 
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Съдия Йордан Константинов – образувани и разпределени общо 66 
дела, от тях 65 - в рамките на колегията и отделението, от които: разглеждани 
от тричленен състав – 55 /54 в рамките на колегията и отделението/; от 
петчленен състав – 9; от седемчленен състав – 1. Съдия Константинов е бил 
докладчик и по едно тълкувателно дело. Свършените от съдия Константинов 
дела през 2016 г. са 78 общо във ВАС, 77 – в рамките на колегията и 76 – в 
рамките на отделението. От тях в рамките на отделението са свършени 63 дела 
в тричленен състав, 12 – в петчленен състав и 1 – в седемчленен състав. В 
рамките на ВАС приключените в тричленен състав дела са 64, т.е. едно повече. 
Приключено е с тълкувателно постановление и тълкувателното дело, 
разгледано от общото събрание на съдиите  от съответните колегии на ВАС и 
ВКС. 

Съдия Фани Найденова – образувани и разпределени общо 137 дела, 
от които: разглеждани от тричленен състав –119; от петчленен състав – 15; 
едно тълкувателно дело и две дела – разглеждани от смесени състави на ВАС и 
ВКС. Свършените от съдия Найденова дела през 2016 г. са  общо 158, от които 
138  на тричленен състав, 16 – на петчленен състав, 1  тълкувателно дело и 3 –
на смесени състави.  

Съдия Здравка Шуменска – образувани и разпределени общо 111 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав – 99; от петчленен състав – 9; 
от седемчленен състав – 1 и две дела – разглеждани от смесени състави на ВАС 
и ВКС. Свършените от съдия Шуменска дела през 2016 г. са  общо 144, от 
които 134  на тричленен състав, 8 – на петчленен състав, 1 – на седемчленен 
състав и 1 – на смесен състав.  

Съдия Светлозара Анчева – образувани и разпределени общо 130 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав – 118; от петчленен състав – 
11; едно – разглеждано от смесен състав на ВАС и ВКС. Свършените от съдия 
Анчева дела през 2016 г. са  общо 152, от които 139  на тричленен състав, 12 – 
на петчленен състав, 1 – на смесен състав. 

 Съдия Маруся Димитрова – образувани и разпределени общо 133 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав – 119; от петчленен състав – 
12; 2 – разглеждани от смесен състав на ВАС и ВКС. Свършените от съдия 
Димитрова дела през 2016 г. са  общо 152, от които 139  на тричленен състав, 
12 – на петчленен състав, 1 – на смесен състав. 

Съдия Милена Златкова – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 118 дела, от които: разглеждани от тричленен състав –108; от петчленен 
състав – 10. Свършените от съдия Златкова дела през 2016 г. са  общо 90, от 
които 80  на тричленен състав и 10 – на петчленен състав. 

Съдия Благовеста Липчева – образувани и разпределени общо 128 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав –117; от петчленен състав – 
11. Приключените от съдия Липчева дела през 2016 г. са  общо 152, от които 
140  на тричленен състав и  12 – на петчленен състав. 
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Съдия Бисер Цветков – образувани и разпределени общо 135 дела, от 
които: разглеждани от тричленен състав – 121; от петчленен състав – 12 и от 
смесен състав – 2. Свършените от съдия Цветков дела през 2016 г. са  общо 
156, от които 142  на тричленен състав и 11 – на петчленен състав, 1 – с 
тълкувателно решение и 2 – на смесен състав. 

Съдия Мадлен Петрова – образувани и разпределени общо 125 дела, 
от които: разглеждани от тричленен състав –113; от петчленен състав – 9, от 
седемчленен състав - 1 и от смесен състав - 2. Свършените от съдия Петрова 
дела през 2016 г. са  общо 164, от които 151  на тричленен състав, 10 – на 
петчленен състав, 1 – на седемчленен състав и 2 – на смесен състав. 

Съдия Милена Славейкова – образувани и разпределени общо 137 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав – 124; от петчленен състав –
11 и от смесен състав – 2. Свършените от съдия Славейкова дела през 2016 г. 
са  общо 156 /152 – в рамките на отделението/, от тях – 144 на тричленен 
състав /140 – в рамките на отделението/, 11 – на петчленен състав и 1 – на 
смесен състав. 

Съдия Стефка Кемалова – образувани и разпределени общо 155 дела 
/в рамките на отделението – 154/, от които: разглеждани от тричленен състав –
140 /139 в рамките на отделението/; от петчленен състав – 11, от седемчленен 
състав – 3 и от смесен състав – 1. Свършените от съдия Кемалова дела през 
2016 г. са  общо 165 /164 – в рамките на отделението/, от тях – 151 на 
тричленен състав /150 – в рамките на отделението/, 11 – на петчленен състав и 
3 – на седемчленен състав. 

 
Според отразените в справките данни, образуваните и свършените 

видове дела от съдиите от първо отделение на ВАС, през 2017 г. са както 
следва: 

Съдия Йордан Константинов е бил докладчик по общо образувани 98 
дела. От тях: 84 дела, разгледани в тричленен състав; 13 дела, разгледани в 
петчленен състав и едно дело, разгледано в смесен състав на ВАС и ВКС. 
Приключил е общо 120 дела, от които 103 на тричленен състав, 15 на 
петчленен състав и 2 – на смесени състави. В рамките на Първа колегия през 
2017 г. разгледаните от съдия Константинов новообразувани дела, както и 
свършените, са с две повече – на тричленен състав.  
            Съдия Фани Найденова е била докладчик по общо образувани 144 
дела, от които 132 на тричленни състави и 12 – на петчленен състав. 
Приключените в края на годината дела са общо 168, като 158 от тях са на 
тричленен състав и 10 – на петчленен състав.  

Съдия Здравка Шуменска, считано от първи март е разглеждала дела 
във Втора колегия на ВАС.  До края на м. февруари не са й разпределяни 
новообразувани дела от материята на Първо отделение. Според справката за 
движението на делата през 2017 г. по отделения, тя е довършила 4 дела, от 
които 3  - на тричленен състав и 1 – на петчленен състав.  
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Съдия Светлозара Анчева е била докладчик по общо образувани 142 
дела, от които 131 на тричленен състав, 10 – на петчленен състав и 1 – на 
седемчленен състав. Приключените в края на годината дела са общо 183, като 
171 от тях са на тричленен състав, 11 – на петчленен състав и 1 – на 
седемчленен състав.  

Съдия Маруся Димитрова е била докладчик по общо образувани 150 
дела, от които 136 на тричленен състав, 13 – на петчленен състав и 1 – на 
смесен състав. Приключените в края на годината дела са общо 188, като 172 от 
тях са на тричленен състав, 14 – на петчленен състав и 2 – на смесен състав.  

Съдия Милена Златкова е била докладчик по общо образувани 152 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав –139; от петчленен състав – 
11, от седемчленен състав – 1 и от смесен състав – 1. Свършените от съдия 
Златкова дела през 2017 г. са  общо 182, от които 169  на тричленен състав, 11 
– на петчленен състав, 1 – на седемчленен състав и 1 – на смесен състав. 

Съдия Благовеста Липчева е била докладчик по общо образувани 151 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав –137/134 в рамките на 
отделението/; от петчленен състав – 10, от седемчленен състав – 2 и от смесен 
състав – 2. Свършените от съдия Липчева дела през 2017 г. са  общо 185, от 
които 170 /166 в рамките на отделението/  на тричленен състав, 11 – на 
петчленен състав, 2 – на седемчленен състав и 2 – на смесен състав. 

Съдия Бисер Цветков е бил докладчик по общо образувани 155 дела 
/154 в рамките на първа колегия и 151 – в рамките на отделението/, от които: 
разглеждани от тричленен състав –139/136 в рамките на отделението/; от 
петчленен състав – 15/14 – в рамките на първа колегия/ и от смесен състав – 1. 
Свършените от съдия Цветков дела през 2017 г. са  общо 187 на тричленен 
състав /186 в рамките на първа колегия, а 184 в рамките на отделението/, 17 – 
на петчленен състав / 16 – в рамките на първа колегия, 1 – на смесен състав. 

Съдия Мадлен Петрова е била докладчик по общо образувани 149 
дела, от които: разглеждани от тричленен състав – 136 /134 в рамките на 
отделението/; от петчленен състав – 12 и от смесен състав – 1. Свършените от 
съдия Петрова дела през 2017 г. са  общо 182 /180 в рамките на отделението, от 
тях на тричленен състав – 169/167 – в рамките на отделението/, 12 – на 
петчленен състав и 1 – на смесен състав. 

Съдия Милена Славейкова е била докладчик по общо образувани 105 
дела /в рамките на колегията – 104, а в рамките на отделението – 102/, от 
които: разглеждани от тричленен състав – 97 /в рамките на колегията – 96,  в 
рамките на отделението – 94/; от петчленен състав – 8. Приключените от съдия 
Славейкова дела през 2017 г. са  общо 150 /149 – в рамките на колегията и 147 
в рамките на отделението/, от тях на тричленен състав – 141 /140 в рамките на 
колегията, 138 – в рамките на отделението/, 9 – на петчленен състав. 

Съдия Стефка Кемалова е била докладчик по общо образувани 141 
дела /в рамките на колегията – 140, а в рамките на отделението – 139/, от 
които: разглеждани от тричленен състав – 127 /в рамките на колегията – 126,  в 
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рамките на отделението – 125/; от петчленен състав – 13 и от седемчленен – 1. 
Свършените от съдия Кемалова дела през 2017 г. са  общо 164 /163 в рамките 
на колегията и 162 в рамките на отделението/, от тях на тричленен състав – 149 
/148 в рамките на колегията, 147 в рамките на отделението/, 14 – на петчленен 
състав и 1 – на седемчленен състав. 

Съдия Росица Драганова е била докладчик по общо образувани 206 
дела, от които в рамките на Първа колегия – 45, а от тях 43 – в рамките на 
отделението.  Разглеждани от тричленен състав – 180 дела в рамките на съда /в 
рамките на колегията – 41, а в рамките на отделението – 39/; от петчленен 
състав – 20 за съда /4 в рамките на Първа колегия/, 2 на седемчленен състав във 
Втора колегия, 2 класифицирани дела и 2 на смесен състав. Свършените от 
съдия Драганова дела през 2017 г. са  общо 167 в съда /26 – в рамките на 
колегията, от тях 24 – в рамките на отделението/, от които 143  на тричленен 
състав /23 – в рамките на колегията, от тях 21 – в рамките на отделението/, 19 – 
на петчленен състав /3 – в рамките на първа колегия/, 2 на седемчленен състав 
в другата колегия, 1 – класифицирано дело и  2 – на смесен състав. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И 

ДВИЖЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
      1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА. 
Първоинстанционните административни дела, разгледани от съдебни 

състави в Първо отделение преимуществено са образувани по жалби срещу 
подзаконови нормативни актове, които се разпределят от заместник 
председателя на ВАС и ръководител на Първа колегия между всички съдии от 
ВАС, при 100 % натовареност.  Образуваните, според разглежданата от 
отделението материя, първоинстанционни дела, се разпределят от 
председателя на отделението. 

Обикновено в деня на образуване и разпределение на делото 
ръководителят на Първа колегия на ВАС, респ. ръководителят на отделението, 
постановява разпореждане делото незабавно да се докладва на определения за 
докладчик съдия за произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата. 
Делото се окомплектова и подвързва от съдебните деловодители от 
деловодството на Първо отделение, които го докладват на определения съдия 

Към 01.01.2016 г. в Първо отделение на ВАС е имало на производство 4 
първоинстанционни административни дела, образувани в предходни периоди и 
несвършени: адм.д. № 14524/2014 г., адм.д. № 5825/2015 г., адм.д. № 
14071/2015 г. и адм. д. № 14358/2015 г. През 2016 г. в първо отделение са 
образувани 10 първоинстанционни дела, свършени са 8 дела. 

Към 01.01.2017 г. висящите дела от този вид в първо отделение са били 
6 броя, новообразуваните са 5, до края на годината са приключени 8 и 3 са 
останали несвършени. Две от трите неприключени дела са образувани през 
2016 г./ № 3805 и № 12631/ и едно – през 2017 г. /№ 13602/. Производствата по 
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трите несвършени първоинстанционни дела към извършване на проверката са 
спрени. 

От общо свършените през двата проверявани периода 16 
първоинстанционни административни дела,  производствата по 5 са 
приключени с определение, в закрито заседание: адм.д. № 9286/2016 г., адм.д. 
№ 11640/2016 г., адм.д. № 13383/2016 г., адм.д. № 4166/2017 г. и адм.д. № 
7645/2017 г. 

Няма първоинстанционни административни дела, които да са 
образувани преди 01.01.2016 г. и все още да са на производство през 2018 г. 
Както бе отбелязано по-горе, образуваните през 2016 г. и през 2017 г. 
първоинстанционни административни дела, неприключили към началото на 
2018 г. са три и по тях производствата са спрени. От тях бяха проверени: 

Адм.д. № 12631/2016 г. e образувано по постъпила на 19.10.2016 г.  
жалба от ФБПФ(ЮЛНЦ) срещу решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на 
Надзорния съвет на НЗОК. На 28.10.2016 г. жалбата е изпратена на НЗОК с 
разпореждане на председателя на Шесто отделение на ВАС за  окомплектоване 
с административната преписка. На 06.11.2016 г., върната от НЗОК, в съда  е 
постъпила жалбата, заедно с административната преписка. Делото е 
образувано с поставяне на печат, върху който е попълнена датата, номер на 
делото (първоначално  адм.д. №12493/2016 г. на Шесто отделение, докладчик  - 
съдия Тодор Тодоров) и подпис на председател. Делото е разпределено на 
07.11.2016 г. автоматично от съдия Милка Панчева – председател на Шесто 
отделение между съдиите в отделението, при 30% натовареност за  
председателя на отделението и 100% за всички останали съдии. С определение 
№ 12181/10.11.2016 г., постановено в з.з. от състав: Румяна Папазова, Атанаска 
Дишева и Тодор Тодоров, производството по делото е прекратено, тъй като е 
разпределено като касационно от председателя на отделението, в нарушение на 
принципа по чл. 9, ал. 1 ЗСВ. Жалбата, обаче не била касационна, с нея се 
оспорвал нормативен акт и съгласно заповед № 64/23.01.2013 г. на 
председателя на ВАС, образуваното по нея дело е следвало да се разпредели от 
заместник-председателя  и ръководител на Първа колегия на ВАС, между 
всички съдии. 

На 14.11.2016 г. е извършено ново автоматично разпределение от съдия 
Румяна Монова между всички съдии на образуваното ново дело № 12631/2016 
г. За докладчик отново е определен съдия Тодор Тодоров от Шесто отделение. 
С разпореждане от същата дата делото е изпратено на докладчика за 
произнасяне по редовността на жалбата и по направеното искане за спиране. С 
определение № 12963/30.11.2016 г. жалбата е оставена без разглеждане и 
производството по делото е прекратено, поради липса на правен интерес от 
оспорването на части от нормативния акт, при положение, че в съда е 
образувано адм. д. № 4993/2016 г., по което е оспорен целият нормативен акт. 
С определение № 1370/02.02.2017 г. по адм.д. № 427/2017 г. по описа на ВАС, 
Петчленен състав Първа колегия, обжалваното с частна жалба определение № 
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12963/30.11.2016 г. е отменено, а делото е върнато на тричленния състав за 
продължаване на съдопроизводствените действия. С определение от 07.02.2017 
г. съдия Тодор Тодоров се е отвел от разглеждане на делото.  

На 08.02.2017 г. е извършено преразпределение между всички съдии и 
за докладчик е определена съдия Благовеста Липчева. С определение № 
1756/10.02.2017 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на производството по адм.д. № 4993/2016 г. 
по описа на ВАС, Шесто отделение. Извършваните на  19.03, 27.03. и 
19.04.2018 г. справки по движението на преюдициалното дело са удостоверени 
върху защипано цветно листче от вътрешната страна на корицата. Според 
записаното се чака произнасяне на Петчленен състав по адм.д. № 3423/2017 г. 

Адм.д. № 3805/2016 г. е образувано на 29.03.2016 г.  по постъпила на 
28.03.2016 г., изпратена от АССГ по подсъдност жалба срещу отделни текстове 
от Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с 
електрическа енергия (обн. ДВ, 66/2013 г., изм. и доп. бр. 39/2014 г. и бр. 
90/2015 г.). Актът за образуване е под формата на печат, върху който  са 
попълнени датата, номера на делото, имената на докладчика и подпис на 
председателя. Разпределението е извършено на 30.03.2016 г., автоматично от 
съдия Румяна Монова, между всички съдии от ВАС, при 100% натовареност и 
за докладчик е определена съдия Маруся Димитрова.  

В деня на разпределението е постановено разпореждане на заместник-
председателя на Първа колегия делото незабавно да се докладва на докладчика 
за произнасяне по редовността на жалбата. На 31.03.2016 г. от тричленния 
състав е постановено определение, с което е изискана преписката по приемане 
на измененията в правилата, постановено е да се обнародва оспорването, 
конституирани са страните и жалбоподателят е задължен да внесе държавна 
такса за съобщаване на оспорването по реда на чл. 181, ал. 1 и 2 АПК. 

Първото о.с.з. е насрочено за 25.10.2016 г., видно от изготвения на 
22.04.2016 г. списък на лицата за призоваване. От вътрешната страна на 
корицата са залепени жълти листчета, върху които е записан броя на ДВ, с 
който е съобщено оспорването и бележки за представяне на преписката, 
разпределение на доказателствената тежест и приемане на приложените 
доказателства. В о.с.з. на 25.10.2016 г. е даден ход на делото, приети са 
представените доказателства и производството по делото е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на производството по 
адм.д. № 11171/2013 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение. Приложената по 
делото справка е върху жълто самозалепващо се листче.  По движението на 
преюдициалното дело е събрана информация на 11.10.2017 г., 17.11.2017 г., 
14.12.2017 г., 22.01.2018 г. От записаната на 08.02.2018 г. извършена справка е 
видно, че по обуславящото дело е постановено решение на 20.12.2017 г., 
подадена е молба за допълването му в частта за разноските, срещу 
допълнителното определение е подадена частна жалба, по която е образувано 
дело на Петчленен състав.  
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Бяха проверени и следните първоинстанционни административни 

дела: 
Адм.д. № 13602/2017 г. Актът за образуване на делото е от 30.11.2017 

г., под формата на печат, съдържащ номер, дата, име на съдията докладчик и 
подпис на председател. Разпределено е на 30.11.2017 г., от председателя на 
Първо отделение,  съдия Йордан Константинов, между съдиите от отделението 
и за докладчик е определена съдия Маруся Димитрова. Посочената в 
протокола за избор група е: „1-во отделение-жалба”. Делото е образувано по 
постъпила на 29.11.2017 г. жалба от съдружник в ООД в несъстоятелност 
срещу отказ на Министъра на финансите да даде предварително съгласие по 
чл. 189 ДОПК по предложен оздравителен план на дружество. Жалбата е 
постъпила чрез МФ, заедно с административната преписка.  

С определение от 11.01.2018 г. на състав от Първо отделение, с 
председател Маруся Димитрова-докладчик и членове: Благовеста Липчева и 
Стефка Кемалова, жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е 
определен 7-дневен срок да отстрани посочените нередовности. Изрично е 
указано, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставане без разглеждане, а 
производството прекратено. Молба от жалбоподателя е постъпила на 
01.02.2018 г. и върху нея е поставена резолюция, на основание чл. 697, т. 5 ТЗ 
делото да се докладва на председателя на Първо отделение за насрочване. Не 
се откриха данни кога е докладвано на председателя на отделението, липсва 
изричен акт за насрочване, като на корицата на делото е отбелязана дата 
22.05.2018 г. Приложен е списък на лицата за призоваване, от който също е 
видно, че делото е насрочено за 22.05.2018 г., с посочени час и зала.  

Адм.д. № 1566/2017 г. Актът за образуване на делото е от 07.02.2017 г. и 
е под формата на печат, съдържащ номера, дата, име на съдията докладчик и 
подпис на председател. Разпределено е на 08.02.2017 г. от съдия Румяна 
Монова – зам. председател на ВАС и ръководител на Първа колегия, между 
съдиите от ВАС и за докладчик е определена съдия Светлозара Анчева. 
Посочената в протокола за избор група е: „ВАС-подзаконов нормативен акт”.  

Делото е образувано по постъпила на 07.02.2017 г. жалба от АИКБ, БСК-
СББ, БТПП и КРИБ срещу ПМС № 22 от 26.01.2017 г. за определяне на 
размера на минималната работна заплата в Република България. Жалбата е 
постъпила чрез МС, с приложения под опис. С разпореждане от 08.02.2017 г. 
съдия Монова е наредила делото да се докладва на съдията докладчик за 
произнасяне по допустимостта и редовността на жалбата. 

С определение от 09.02.2017 г. тричленен състав от Първо отделение с 
председател: Йордан Константинов и членове – Светлозара Анчева-докладчик 
и Маруся Димитрова, е приел жалбата за разглеждане. На основание чл. 189, 
ал. 1 АПК са конституирани страните: четирима жалбоподатели и ответник – 
МС. Разпоредено е уведомяване на ВАП, както и съобщаване на оспорването 
на постановлението чрез обявление в ДВ. Указана е доказателствената тежест 
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на страните. Разпоредено е след внасяне на държавната такса за обявлението в 
ДВ делото да се докладва на председателя на Първо отделение на ВАС за 
насрочване в о.с.з. Липсва изричен акт за насрочване на делото. Списъкът за 
призоваване на лицата е изготвен на 20.02.2017 г. и според записаното в него, 
делото е насрочено за 25.04.2017 г., с посочване на час и зала. Същата дата е 
записана и на корицата на делото. На 02.03.2017 г. е постъпила молба от МС, 
към която са приложени писмени доказателства с искане за приемането им. На 
09.03.2017 г. съдията докладчик е разпоредил за постъпилите доказателства да 
се уведомят жалбоподателите с оглед възможността за  запознаване с тях и 
вземане на евентуално становище. 

В о.с.з. на 25.04.2017 г. е даден ход на делото, докладвана е жалбата, 
изслушани са страните, приложени са постъпилите писмени доказателства, 
заедно с депозираните в с.з. Даден е ход по същество, като съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение. Съдебното заседание е проведено от състав на 
ВАС, Първо отделение с председател: Светлозара Анчева-докладчик и 
членове: Милена Златкова и Мадлен Петрова. С решение № 6122/16.05.2017 г., 
постановено от горепосочения съдебен състав, оспореното ПМС № 22 от 
26.01.2016 г. е отменено и МС е осъден да заплати на всеки от 
жалбоподателите по 310 лева разноски. Изготвени са и са изпратени 
съобщения до страните, връчени им в периода от 18.05.2017 г. до 25.05.2017 г. 
По постъпило на 25.05.2017 г. искане от един от жалбоподателите съдът е 
постановил в з.с.з. определение № 7211/08.06.2017 г., с което е изменил 
решението в частта за разноските, като е осъдил МС да доплати 20 лв. на 
жалбоподателя. 

Срещу основното решение е постъпила касационна жалба от МС на 
01.06.2017 г. Върху жалбата е постановен ненаименуван съдебен акт от 
05.06.2017 г., с който председателят на Първо отделение е наредил да се 
връчат преписи от жалбата на страните за писмен отговор и 
доказателства в 14-дневен срок. След връчване на съобщенията и изтичане на 
горепосочения срок делото е изпратено на Петчленен състав на Първа 
колегия на ВАС, където на 18.07.2018 г. е образувано административно дело 
№ 8208/2017 г. Приложен е протокол за избор на съдия докладчик от 
18.07.2017 г., от който е видно, че разпределението е извършено от 
председателя на Първа колегия на ВАС – съдия Монова измежду 44 съдии при 
изключване на съдиите, постановили обжалваното решение. Групата на 
разпределение е: „5-членен състав, първа колегия, НА”. За докладчик е 
определена съдия Маруся Димитрова. С разпореждане от 18.07.2017 г. на 
съдия Монова във връзка със заповед № 282 от 20.03.2013 г. на Председателя 
на ВАС и съобразно чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК е определен петчленен състав за 
произнасяне в з.с.з., по необходимост, по движение на делото с председател: 
Йордан Константинов и членове: Фани Найденова, Благовеста Липчева, 
Стефка Кемалова и Маруся Димитрова-докладчик. В същото разпореждане е 
посочено, че графикът в о.с.з. трябва да се определи съгласно заповедта на 
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председателя на ВАС. Видно от печата за образуване на делото и изготвения 
списък на лицата за призоваване, същото е насрочено за 05.10.2017 г. С 
разпореждане от 19.09.2017 г. на съдия Монова във връзка със заповед на 
председателя на ВАС за разрешен годишен отпуск на съдията докладчик за 
05.10.2017 г., датата на с.з. е пренасрочена за 02.11.2017 г. С акт именуван 
„разпределение”, постановен от съдия Монова, е определен съдебният състав 
за съдебното заседание по адм.дело № 8208/2017 г., насрочено за 02.11.2017 г. 
с председател: Румяна Монова и членове: Маруся Димитрова – докладчик, 
Бисер Цветков, Благовеста Липчева и Стефка Кемалова. В о.с.з. на 02.11.2017 
г. съдът е дал ход на делото, докладвал е касационната жалба и постъпилите 
от другите страни молби и становища, дал е ход по същество и е определил, 
че ще се произнесе в законния срок. С решение № 14010/20.11.2017 г., ВАС, 
Петчленен състав – Първа колегия, е обезсилил обжалваното решение и е 
прекратил производството по делото поради липса на предмет по 
подадената жалба срещу ПМС № 22/26.01.2017 г., отменено с ПМС № 
141/13.07.2017 г. 

Адм.д. № 8710/2016 г. Делото е образувано на 29.07.2016 г. по постъпила 
на 27.07.2016 г. жалба от банка и ЕООД срещу заповед от 06.07.2016 г. на 
Министъра на правосъдието, издадена на основание ЗОЗ. Жалбата е подадена 
чрез ЦРОЗ към МП до ВАС, с приложена административна преписка. 
Разпределението е извършено на 29.07.2016 г. от председателя на Първо 
отделение между съдиите от отделението и за докладчик е  определена съдия 
Здравка Шуменска. С ненаименуван съдебен акт от 09.08.2017 г., постановен 
върху самозалепващо се листче, е разпоредено да се укаже на жалбоподателя 
да внесе дължимата д.т. по сметка на ВАС. Липсва изричен акт за насрочване 
на делото. Не става ясно кога делото е докладвано на председателя на 
отделението за насрочване. Датата за съдебно заседание, 20.09.2016 г.,  се 
установява от изготвения на 11.08.2016 г. списък на лицата за призоваване, 
като е нанесена и на корицата на делото. Молбата в изпълнение на указанията 
е постъпила на 18.08.2016 г. и върху нея е поставена резолюция „КД” на 
съдията докладчик от 19.08.2016 г.  

В о.с.з. на 20.09.2016 г. състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател: Здравка Шуменска-докладчик и членове: Милена Златкова и 
Стефка Кемалова, е дал ход на делото и го е обявил за решаване. С решение № 
10619 от 24.08.2017 г. съдът е отменил оспорената заповед на министъра на 
правосъдието, с която е била отхвърлена жалба срещу заповед на директора на 
ЦРОЗ за разпореден отказ за вписване. 

Подлежащото на обжалване пред Петчленен състав на ВАС решение е 
съобщено на страните в периода от 31.08.2017 г. до 08.09.2017 г. По 
касационна жалба на министъра на правосъдието, постъпила на 21.09.2017 
г., след извършена размяна на книжата по разпореждане на председателя на 
Първо отделение, на 27.10.2017 г. в деловодството на Петчленен състав на 
Първа колегия на ВАС е образувано адм. дело № 12262/2017 г. На 30.10.2017 г. 
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съдия Монова е извършила разпределение на делото и за докладчик е 
определена съдия Таня Куцарова при изключване на съдиите, постановили 
обжалвания съдебен акт. Групата на разпределение е: „5-членен състав, 1-ва 
колегия, касационни жалби”. С разпореждане от 30.10.2017 г. на съдия 
Монова, във връзка със заповед № 282 от 20.03.2013 г. на председателя на 
ВАС и съобразно чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК е определен петчленен състав за 
произнасяне в з.с.з., по необходимост, по движение на делото с председател: 
Ваня Пунева и членове: Галина Христова, Таня Куцарова, Мира Райчева и 
Владимир Първанов. В същото разпореждане е посочено, че графикът в о.с.з. 
трябва да се определи съгласно същата заповед на председателя на ВАС. 
Видно от печата за образуване на делото и изготвения списък на лицата за 
призоваване същото е насрочено за 07.12.2017 г. С разпореждане от 
04.12.2017 г. на председателя на Трето отделение – съдия  Ваня Пунева, във 
връзка със заповед на председателя на ВАС за утвърждаване на постоянно 
действащи състави по колегии, е наредено в разглеждането на адм. дело № 
12262/2017 г. да участват съдиите: председател : Ваня Пунева и членове : 
Искра Александрова, Таня Куцарова, Пламен Петрунов и Албена Радославова. 
В с.з. на 07.12.2017 год. е даден ход на делото и същото е обявено за 
решаване. С решение № 733 от 18.01.2018 год. обжалваното решение на 
тричленния състав е оставено в сила. 

Адм.д. № 4270/2016 г. Делото е образувано на 07.04.2016 г. по 
постъпила, подадена директно във ВАС, на 24.03.2016 г., жалба от четири 
сдружения срещу Наредба № 3 от 07.02.2014 г. за утвърждаване на медицински 
стандарт „педиатрия”. Разпределението е извършено на 11.04.2016 г. от 
председателя на Първа колегия на ВАС между всички съдии и за докладчик е  
определена съдия Милена Златкова. Групата е: „ВАС-подзаконови НА”. С 
разпореждане от 28.03.2016 г. зам.председателят на ВАС и ръководител на 
Първа колегия е изискал от административния орган преписката по издаване 
на обжалвания НА и е указал представянето й в 7-дневен срок. Незабавно, от 
административния секретар на съда е изготвено съобщение и е изпратено на 
Министерство на здравеопазването за връчване с обратна разписка. 
Преписката е постъпила на 06.04.2016 г. с писмо. С разпореждане от 11.04.2016 
г. съдия Монова е наредила делото незабавно да се докладва на докладчика за 
произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата. С определение от 
12.04.2016 г. състав на Първо отделение на ВАС с председател: Йордан 
Константинов и членове: Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик, 
който е различен от определения чрез системата за случайно разпределение на 
делата, е приел жалбата за редовна и е разпоредил да се изпрати съобщение за 
публикуване в ДВ, копие от съобщението да се постави на таблото за 
обявления на ВАС и да се публикува на интернет страницата на съда. Като 
страни по делото са конституирани жалбоподателите, министъра на 
здравеопазването и ВАП. Разпоредено е да се изпрати копие от жалбата на 
ответника с указание за представяне на писмен отговор и доказателства в 14-
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дневен срок. Делото е насрочено в о.с.з. на 14.06.2016 г. В с.з. на 14.06.2016 г. 
състав на Първо отделение на ВАС, с председател: Йордан Константинов и 
членове: Милена Златкова-докладчик и Благовеста Липчева, е дал ход на 
делото и го е обявил за решаване. С решение № 8810 от 14.07.2016 г. съдът е 
отменил оспорения подзаконов НА и е осъдил МЗ да заплати на 
жалбоподателите направените разноски. Подлежащото на обжалване пред 
Петчленен състав на ВАС решение е съобщено на страните в периода 15.07. - 
01.08.2016 г.  

По касационна жалба на министъра на здравеопазването, постъпила на 
29.07.2016 г., след извършена по разпореждане на председателя на Първо 
отделение размяна на книжата, на 17.09.2016 г. в деловодството на 
Петчленен състав на Първа колегия на ВАС е образувано адм. дело № 
10480/2016 г. На 19.09.2016 г. е извършено разпределение на касационното 
дело от съдия Монова и за докладчик е определен съдия Красимир Кънчев при 
изключване на съдиите, постановили обжалвания съдебен акт. Групата на 
разпределение е: „5-членен състав, 1-ва колегия - НА”.  С разпореждане от 
19.09.2016 г. на съдия Монова, във връзка със заповед № 282 от 20.03.2013 г. 
на председателя на ВАС и съобразно чл. 22, ал.1, т. 5 ГПК, е определен 
петчленен състав за произнасяне в з.с.з., по необходимост, по движение на 
делото, с председател: Мариника Чернева и членове: Нина Докторова, 
Аделина Ковачева, Татяна Хинова и Красимир Кънчев-докладчик. В 
разпореждането е посочено, че графикът в о.с.з. трябва да се определи 
съгласно същата заповед на председателя на ВАС. Видно от печата за 
образуване на делото и изготвения списък на лицата за призоваване същото е 
насрочено за 06.10.2016 г. С разпореждане от 30.09.2016 г. на председателя 
на Четвърто отделение - Мариника Чернева е определен състава по адм. дело 
№ 10480/2016 г., а именно: председател -Мариника Чернева и членове - Нина 
Докторова, Галина Матейска, Диана Гърбатова и Красимир Кънчев-
докладчик. В с.з. на 06.10.2016 г. е даден ход на дело и същото е обявено за 
решаване. С решение № 11801 от 03.11.2016 г. обжалваното решение на 
тричленния състав е оставено в сила. 

С четири отделни разпореждания от 14.11.2016 г. – 2 броя, 16.11.2016 г. и 
10.02.2017 г., с един и същ номер 4270/2016 г., председателят на Първо 
отделение на ВАС е уважил исканията на жалбоподателите да им бъдат 
издадени ИЛ за присъдените разноски. 

Решението е публикувано в ДВ бр. 91 от 18.11.2016 г. 
Адм.д. № 11640/2016 г. Делото е образувано на 17.10.2016 г. по 

постъпила чрез МВР на 05.10.2016 г. жалба от СНЦОП срещу Наредба 8121з-
902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на ФЛ, 
издадена от министъра на вътрешните работи и алтернативно са оспорени чл. 5 
- чл. 9 от Наредбата. Разпределението е извършено на 17.10.2016 г. от 
председателя на Първа колегия на ВАС между всички съдии и за докладчик е  
определена съдия Стефка Кемалова. Групата е: „ВАС-подзаконови НА”. С 
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разпореждане от 05.10.2016 г. зам.председателят на ВАС и председател на 
Първа колегия е изискал от административния орган преписката по издаването 
на обжалвания НА и е указал представянето й в 7-дневен срок. Изготвеното 
съобщение от административния секретар на съда на същата дата е изпратено 
на Министерство на здравеопазването, за връчване с обратна разписка. 
Преписката е постъпила в съда на 13.10.2016 г. с писмо. С разпореждане от 
17.10.2016 г. съдия Монова е наредила незабавно докладване делото на 
докладчика за произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата. С 
определение № 11946 от 08.11.2016 г. състав на Първо отделение на ВАС с 
председател: Йордан Константинов и членове: Милена Златкова и Стефка 
Кемалова-докладчик, е приел жалбата за недопустима поради липса на правен 
интерес за жалбоподателя, оставил я е без разглеждане и е прекратил 
производството по адм. дело № 11640/2016 г.  

На 09.11.2016 г. СНЦОП е подал срещу определението частна жалба, 
която е администрирана по надлежния ред от председателя на Първо 
отделение на ВАС. След изтичане на определения срок за отговор, на 
17.11.2016 г. делото е изпратено в деловодството на Петчленен състав, 
Първа колегия. На 18.11.2016 г. е образувано адм. дело № 12894/2016 г., което 
на същата дата е разпределено от съдия Монова на съдия Галина Христова, 
при изключване на съдиите, постановили обжалвания съдебен акт. Група на 
разпределение: „5-членен състав, 1-ва колегия-ЧЖ”. С разпореждане от 
18.11.2016 г. на съдия Монова, във връзка със заповед № 282 от 20.03.2013 г. 
на председателя на ВАС, е определен петчленен състав с председател: Ваня 
Пунева и членове: Галина Христова-докладчик, Панайот Генков, Таня 
Куцарова и Пламен Петрунов. С определение № 13324 от 07.12.2016 г. 
обжалваното определение на тричленния състав е оставено в сила. 

Адм.д. № 12410/2016 г. Делото е образувано на 04.11.2016 г. по 
постъпила с писмо на МС на 03.11.2016 г. жалба  от БСК-СББ срещу чл. 2, ал. 1 
от Тарифата за държавните такси, събирани от АВ, приета с ПМС № 243 от 
14.11.2015 г., последно изменение ДВ бр.106 от 2014 г. Разпределението е 
извършено на 07.11.2016 г. от председателя на Първа колегия на ВАС между 
всички съдии и за докладчик е  определен съдия Йордан Константинов. 
Групата на разпределение е: „ВАС-подзаконови НА”. С писмото от МС до 
ВАС са изпратени и административните преписки по приемането и 
последващи изменения на тарифата. С разпореждане от 07.11.2016 г. 
зам.председателят на ВАС и ръководител на Първа колегия – съдия Монова е 
наредила незабавно докладване делото на докладчика за произнасяне по 
редовността и допустимостта на жалбата. 

С определение от 07.11.2016 г. състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател: Йордан Константинов-докладчик и членове: Светлозара Анчева и 
Мадлен Петрова, е приел жалбата за редовна и допустима и е разпоредил да се 
изпрати съобщение за публикуване в ДВ, копие от съобщението да се постави 
на таблото за обявления на ВАС, а така също - да се публикува на интернет 
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страницата на съда. Като страни по делото са конституирани жалбоподателя и 
ответника - МС. Призована е и ВАП. Делото е насрочено в о.с.з. на 
24.01.2017г. 

На 12.01.2017 г. е постъпило искане от министъра на правосъдието с 
правно основание чл. 189, ал. 2 АПК за встъпване и конституиране като страна 
в производството. С отделна молба от същата дата са представени писмени 
доказателства. 

В с.з. на 24.01.2017 г. състав на Първо отделение на ВАС, с председател: 
Йордан Константинов-докладчик и членове: Светлозара Анчева и Маруся 
Димитрова, е дал ход на делото, докладвана е жалбата, както и депозираната 
молба от министъра на правосъдието, изслушани са страните и Министерство 
на правосъдието е конституирано като ответник по делото. Съдът е уважил  
искане на жалбоподателя и му е дал възможност да се запознае с 
административната преписка, представена от министъра на правосъдието на 
12.01.2017 г., отложил е делото за 21.02.2017 г. В с.з., след даване ход на 
делото, по искане на страните производството е спряно на основание чл. 229 
ал. 1, т. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК, по взаимно съгласие на страните. 

На 29.05.2017 г. е постъпила молба от БСК-СББ за възобновяване на 
производството и с определение от същата дата съдебният състав я е уважил на 
основание чл. 230, ал. 1 ГПК и е насрочил о.с.з. на 19.09.2017 г., когато е даден 
ход на делото. Съдът в състав: председател – Йордан Константинов-докладчик 
и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова, е приел представените с 
молби от страните писмени доказателства, дал е ход по същество и е обявил, че 
ще се произнесе с решение в срок. С решение № 11594 от 03.10.2017 г. съдът е 
отхвърлил жалбата. Подлежащото на обжалване пред Петчленен състав на 
ВАС решение е съобщено на страните в периода 05.10. - 25.10.2017 г. 

По касационна жалба на БСК-СББ, постъпила на 24.10.2017 г.  и след 
извършена размяна на книжата по разпореждане на председателя на Първо 
отделение, в деловодството на Петчленен състав на Първа колегия на ВАС е 
образувано адм. дело № 13007/2017 г. на 16.11.2017 г. На 16.11.2017 г. е 
извършено разпределение от съдия Монова, като за докладчик е определен 
съдия Тодор Петков, при изключване на съдиите, постановили обжалвания 
съдебен акт. Групата на разпределение е: „5-членен състав, 1-ва колегия-НА”. 
С разпореждане от 16.11.2017 г. на съдия Монова във връзка със заповед № 
282 от 20.03.2013 г. на председателя на ВАС и съобразно чл. 22, ал. 1, т. 5 
ГПК е определен петчленен състав за произнасяне в з.с.з. по движение на 
делото с председател: Мариника Чернева и членове: Нина Докторова, Галина 
Матейска, Светослав Славов и Тодор Петков-докладчик. В същото 
разпореждане е посочено, че графикът в о.с.з. трябва да се определи съгласно 
същата заповед на председателя на ВАС. Видно от изготвения списък на 
лицата за призоваване о.с.з. е насрочено за 07.12.2017 г. С разпореждане от 
07.12.2017 г. на председателя на Четвърто отделение Мариника Чернева е 
определен състава по адм.дело № 12007/2017 г. вместо 13007/2017 г., с 
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председател: Мариника Чернева и членове: Аделина Ковачева, Марио 
Димитров, Кремена Хараланова и Тодор Петков-докладчик. В с.з. на 
07.12.2017 г. е даден ход на дело и същото е обявено за решаване. С решение 
№ 1175/26.01.2018 г. обжалваното решение на тричленния състав е оставено 
в сила.  

Докладчикът по делото се е произнесъл с разпореждане от 14.02.2018 г. 
по молба на министъра на правосъдието от 13.02.2018 г. за издаване на ИЛ за 
присъдените разноски. Решението е публикувано в ДВ. 

Адм. д. № 14358/2015 г. Делото е образувано на 18.12.2015 г. по 
постъпила на 25.11.2015 г. във ВАС жалба от ФБПФ срещу Наредба № 7 от 
06.11.2015 г. на Министерство на здравеопазването, обн.ДВ бр.89/2015 г. В 
жалбата е направено особено искане за спиране действието на оспорените 
разпоредби на основание чл. 190, ал. 1 АПК. Разпределението е извършено на 
18.12.2015 г. от председателя на Първа колегия на ВАС между всички съдии от 
същата колегия и за докладчик е определена съдия Милена Славейкова. 
Групата е: „1-ва колегия-частно производство”. От приложения протокол за 
избор на съдия докладчик е видно, че председателите на четирите отделения са 
участвали в разпределението с    30 %, а ръководителят на колегията - с 5 %. С 
разпореждане от 26.11.2015 г. зам.председателят на ВАС и ръководител на 
Първа колегия е изискала от административния орган преписката по 
издаването на обжалвания НА и е указала представянето й в 7-дневен срок. 
Изготвеното съобщение от административния секретар на съда на същата дата 
е изпратено на Министерство на здравеопазването за връчване с обратна 
разписка. Преписката е постъпила във ВАС на 17.12.2015 г. С разпореждане от 
18.12.2015 г. съдия Монова е наредила незабавно докладване делото на 
докладчика за произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата. С 
определение от 28.12.2015 г. състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател: Светлозара Анчева и членове: Мадлен Петрова и Милена 
Славейкова-докладчик, е оставил без движение производството по делото и е 
указал на жалбоподателя в 7-дневен срок да конкретизира основанията за 
оспорване на определени текстове от НА и представи пълномощно за адвокат. 
Указанията на съда са изпълнени с молба от 13.01.2016 г. С определение от 
18.01.2016 г. състав на Първо отделение с председател: Здравка Шуменска и 
членове: Мадлен Петрова и Милена Славейкова-докладчик, е оставил без 
уважение искането, без да го конкретизира, като от мотивите на акта става 
ясно, че е обсъждано искането по 190 АПК,  за спиране действието на 
оспорените разпоредби на НА. Със същото определение на жалбоподателя е 
предоставена възможност за внасяне на държавна такса за съобщаване на 
оспорването в ДВ.   

Определението е обжалвано с частна жалба пред петчленен състав на 
ВАС, постъпила на 04.02.2016 г. По нея на 17.02.2016 г. е образувано адм. дело 
№ 2075/2016 г. на Петчленен състав На Първа колегия на ВАС, след 
надлежното й администриране. За докладчик е определен съдия Панайот 
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Генков и с разпореждане от същата дата съдия Монова е определила и 
съдебния състав за разглеждане на делото: председател-Ваня Пунева и 
членове - Панайот Генков-докладчик, Галина Христова, Мира Райчева и 
Албена Радославова. С определение от 25.02.2016 г. петчленният състав е 
констатирал в обжалваното определение ОФГ, поради което е спрял 
производството по адм. дело № 2075/2016 г. до произнасяне на тричленния 
състав по адм. дело № 14358/2015 г. по поправката на допуснатата в 
определението от 18.01.2016 г. ОФГ. Върнал е делото за произнасяне и е 
разпоредил да се изпрати обратно  за разглеждане на жалбата по същество. 
След постановяване на определение от 07.03.2016 г. от състав: председател-
Здравка Шуменска и членове: Мадлен Петрова и Милена Славейкова-
докладчик, с което е допусната поправка на ОФГ, делото е върнато на 
петчленен състав, който с определение № 4538/18.04.2016 г. е оставил в сила 
определението от 18.01.2016 г. на тричленен състав на Първо отделение, без 
да възобнови преди това спряното производство по адм. дело № 2075/2016 г. 

С определение от 09.02.2016 г. състав на Първо отделение с председател: 
Йордан Константинов и членове: Фани Найденова и Милена Славейкова-
докладчик, е приел жалбата за редовна и допустима. Конституирал е страните, 
жалбоподател-ФБПФ и ответник-министъра на здравеопазването. Разпоредил е 
уведомяване на ВАП, както и призоваване на страните за насроченото о.с.з. на 
20.04.2016 г. Разпоредено е съобщаване на оспорването чрез обявление в ДВ, 
поставяне на обявление на таблото на ВАС и публикуване на интернет 
страницата на съда. Указана е доказателствената тежест на ответника и делото 
е насрочено за 20.04.2016 г., когато му е даден ход от състав: председател 
Румяна Монова и членове – Фани Найденова и Милена Славейкова. Приети са 
писмените доказателства, изслушани са страните, докладвани са постановените 
до съдебното заседание актове, даден е ход по същество и съдът е обявил, че 
ще се произнесе с решение в срок. С решение № 6054/19.05.2016 г., съдът е 
отхвърлил оспорването на Наредбата. Съобщенията са връчени на страните в 
периода 20.05. – 30.05.2016 г.  

На 09.06.2016 г. е постъпила касационна жалба  срещу решението, 
която е администрирана от председателя на Първо отделение на ВАС. След 
изтичане на определения срок за отговор, делото е изпратено в 
деловодството на  Петчленен състав, Първа колегия на 14.07.2016 г. На 
15.07.2016 г. е образувано адм.д. № 8314/2016 г., разпределено на съдия 
Мариника Чернева, от съдия Монова при изключване на съдиите, постановили 
обжалвания съдебен акт. Група на разпределение: „5-членен състав, 1-ва 
колегия-НА”. С разпореждане от 18.11.2016 г. на съдия Монова, във връзка 
със заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на ВАС и съобразно чл. 22, ал. 
1, т. 5 ГПК е определен петчленен състав с председател Мариника Чернева и 
членове: Нина Докторова, Галина Матейска, Тодор Петков и Светослав 
Славов, за произнасяне в з.з. при необходимост, по движение на делото. 
Графикът за о.с.з. е следвало да се определи съгласно цитираната заповед. 
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О.с.з. е насрочено на 15.09.2016 г., видно от съставения на 18.07.2016 г. списък 
за призоваване на лицата и печата за образуване на делото. С разпореждане 
от 09.09.2016 г. на председателя на Четвърто отделение – съдия Чернева е 
определен съставът по адм.д. № 8314/2016 г. – председател и докладчик 
Мариника Чернева и членове: Нина Докторова, Галина Матейска, Марио 
Димитров и Тодор Петков. В о.с.з. на 15.09.2016 г. ход на делото не е даден, 
предвид нередовна процедура по призоваване на касационния жалбоподател. 
Делото е отложено без посочване на друга дата, с ново призоваване на 
страните. Следващото с.з. е насрочено за 03.11.2016 г., видно от съставения 
на 20.09.2016 г. списък на лицата за призоваване. С разпореждане без дата, 
на председателя на Четвърто отделение, за заседанието на 03.11.2016 г. е  
определен следния петчленен състав: председател и докладчик – Мариника 
Чернева, членове: Галина Матейска, Диана Гърбатова, Кремена Хараланова и 
Тодор Петков. В о.с.з. на 03.11.2016 г. е даден ход по същество на делото и 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С решение № 
13481 от 12.12.2016 г. съдът е оставил в сила обжалваното решение на 
тричленния състав.  

Адм. д. № 305/2016 г. Делото е образувано на 11.01.2016 г. по постъпила 
на 18.12.2015 г. в съда жалба от сдружение ФБПФ срещу Наредба № 8 от 
19.11.2015 г. на министъра на здравеопазването – ДВ бр. 93/01.12.2015 г. 
Делото е разпределено на 14.01.2016 г. автоматично от съдия Монова между 
всички съдии от ВАС и за докладчик е определена съдия Фани Найденова. 
Група на разпределение: „ВАС – подзаконов НА”. На 14.01.2016 г. съдия 
Монова е разпоредила делото незабавно да се докладва на докладчика за 
произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата. Преди това, на 
18.12.2015 г. е постановила разпореждане за изискване от административния 
орган на преписката по издаване на обжалвания нормативен акт в седмодневен 
срок от съобщаването, което е изпълнено от административния секретар, 
изпратил на 21.12.2015 г. писмо с обратна разписка. Административната 
преписка е постъпила на 30.12.2015 г. 

С определение от з.з. на 19.01.2016 г. състав на Първо отделение, с 
председател Фани Найденова-докладчик и членове: Бисер Цветков и Милена 
Славейкова, е допуснал за разглеждане жалбата срещу определени конкретни 
разпоредби на Наредбата, конституирал е страните, разпоредил е уведомяване 
на ВАП, съобщаване на оспорването чрез обнародване в ДВ и интернет 
страницата на съда, както и чрез залепване на таблото на ВАС за съобщения. 
Разпоредено е също така, делото да се докладва на председателя на 
отделението за насрочване в с.з., за което страните да бъдат уведомени. 

О.с.з. е насрочено на 08.04.2016 г., което се установява от корицата на 
делото и списъка за призоваване. В първото о.с.з. делото е обявено за решаване 
от състав на Първо отделение с председател – Йордан Константинов и членове: 
Фани Найденова-докладчик и Бисер Цветков. С решение № 6353/30.05.2016 г. 
съдът е отменил част от оспорените разпоредби на Наредба №8/19.11.2015 г. на 
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Министъра на здравеопазването и е отхвърлил жалбата в останалата част. 
Подлежащото на обжалване пред петчленен състав решение е съобщено на 
страните в периода от 31.05.2016 г. – 07.06.2016 г.  

Постъпилата на 15.06.2016 г. касационна жалба е администрирана с 
разпореждане от 16.06.2016 г. на председателя на Първо отделение и след 
изтичане на срока за отговор, на 21.07.2016 г. е изпратена в деловодството 
на Петчленния състав на Първа колегия. Адм.д. № 9044/2016 г. е образувано 
на 15.08.2016 г. Разпределението е извършено на 16.08.2016 г. от съдия 
Монова, между съдиите от Първа колегия при изключване на постановилите 
обжалвания съдебен акт и за докладчик е определена съдия Галина Христова. 
С разпореждане от 16.08.2016 г. на съдия Монова е определен състав за 
произнасяне по движение на административното дело, в з.з., по 
необходимост, с председател Ваня Пунева и членове: Панайот Генков, Галина 
Христова-докладчик, Таня Куцарова и Пламен Петрунов. О.с.з. е насрочено на 
15.09.2016 г., видно от списъка за призоваване, съставен на 17.08.2016 г. и 
записа в печата за образуване на делото. С разпореждане от 12.09.2016 г. на 
съдия Ваня Пунева – председател на Трето отделение на ВАС, е определен 
съставът, който да участва при разглеждането му: председател Панайот 
Генков, членове – Галина Христова-докладчик, Искра Александрова, Пламен 
Петрунов и Юлиян Киров. В с.з. на 15.09.2016 г.е даден ход на делото по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С 
решение № 12794 от 25.11.2016 г. изцяло е отменено обжалваното съдебно 
решение и вместо това е обявена нищожността на конкретно посочени 
разпоредби от оспорения нормативен акт, а други са отменени. 
Обжалваното решение е оставено в сила в частта за разноските. На 
30.11.2016 г. е постъпила молба по чл. 248, ал. 1 ГПК. С разпореждане от 
01.12.2016 г. съдия Монова е наредила да се изпратят преписи от молбата на 
другите страни за писмен отговор и доказателства в седемдневен срок. С 
определение № 14060/20.12.2016 г. съставът е допълнил решението от 
25.11.2016 г., като е осъдил МЗ да заплати съдебни разноски на 
жалбоподателя. 

На 21.12.2016 г. е постъпила молба за издаване на изпълнителен лист, 
върху която е постановено разпореждане от 22.12.2016 г. на докладчика по 
делото на тричленния състав за издаването му. Извършено е надлежно 
отбелязване за издадения изпълнителен лист, получен от молителя на 
29.12.2016 г. 

Адм.д. № 13817/2016 г. Делото е образувано на 12.12.2016 г. по 
постъпила на 28.11.2016 г. в съда жалба от кооперация НСЗКБ срещу Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. на Министъра на 
земеделието и храните за прилагане на мерки от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 г. - 2020 г. С разпореждане от 28.11.2016 г. 
ръководителят на Първа колегия на ВАС е наредил да се изиска преписката за 
издаване на акта от административния орган в 7-дневен срок, което е 
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изпълнено на 29.11.2016 г. от административния секретар. На същата дата е 
постъпило искане от жалбоподателя за спиране действието на обжалвания НА. 
На 09.12.2016 г. в съда е постъпила изисканата административна преписка. 
Делото е разпределено на 12.12.2016 г. автоматично от съдия Монова между 
всички съдии от ВАС и за докладчик е определена съдия Милена 
Славейкова. Група на разпределение: „ВАС – Подзаконов НА”. С 
разпореждане от същата дата съдия Монова е наредила делото незабавно да се 
докладва на докладчика за произнасяне по редовността и допустимостта на 
жалбата и по искането за спиране.  

С определение от 14.12.2016 год. състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател: Фани Найденова и членове: Бисер Цветков и Милена Славейкова-
докладчик, е оставил без движение производството и е дал на жалбоподателя 
конкретни указания за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок. 
Нередовностите са отстранени с молби от 28.12.2016 г. и 30.12.2016 г. 

С определение от 18.01.2017 год. същият съдебен състав е оставил без 
уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания 
НА, а жалбоподателят е задължен да представи доказателства за внесената 
такса за обнародване на обявление по чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 АПК. 

С определение от з.з. на 22.02.2017 г. същият състав е допуснал за 
разглеждане жалбата срещу подзаконовия НА, конституирал е страните, 
разпоредил е уведомяване на ВАП, съобщаване на оспорването чрез 
обнародване в ДВ, на интернет страницата на съда и чрез залепване на таблото 
на ВАС за съобщения. Насрочено е о.с.з. на 26.04.2017 г. На страните е указана 
и доказателствената тежест. Преди съдебното заседание са постъпили 
допълнителни доказателства от МЗХ. В о.с.з. на 26.04.2017 г. е даден ход на 
делото, приети са представените писмени доказателства и във връзка с 
предоставена възможност на жалбоподателя  да се запознае с представени от 
ответника доказателства, делото е отложено без дата и е разпоредено да се 
докладва на председателя на Първо отделение на ВАС за насрочване. Видно от 
изготвения на 12.05.2017 г. списък на лицата за призоваване, следващото с.з. е 
насрочено за 20.09.2017 г., когато е делото е обявено за решаване от същия 
състав на Първо отделение. С решение № 12369/17.10.2017 г. съдът е уважил 
жалбата изцяло, като е отменил Наредбата за прилагане на мярка 4.1 и мярка 4 
от Програмата. Подлежащото на обжалване пред петчленен състав решение е 
съобщено на страните в периода от 19.10.2017 г. – 25.10.2017 г.  

Постъпилата на 07.11.2017 г. касационна жалба е администрирана с 
разпореждане от 08.11.2017 г. на председателя на Първо отделение и след 
изтичане на срока за отговор, на 15.11.2017 г. е изпратена в деловодството 
на Петчленния състав на Първа колегия. Адм. дело № 13013/2017 г. на 
Петчленен състав  Първа колегия е образувано на 16.11.2017 г. 
Разпределението е извършено на 16.11.2017 г. от съдия Монова, между 
съдиите от колегията при изключване на постановилите обжалвания съдебен 
акт и за докладчик е определена съдия Василка Шаламанова. С разпореждане 
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от 16.11.2017 г. съдия Монова е определила състав за произнасяне по 
движение на административното дело, в з.з., по необходимост, с председател 
Мирослав Мирчев и членове: Теодора Николова, Василка Шаламанова-
докладчик, Свилена Проданова и Мария Радева. О.с.з. е насрочено на 
07.12.2017 г., видно от списъка за призоваване, съставен на 17.11.2017 г. и 
записа в печата за образуване на делото. С акт, наречен разпределение, без 
дата, на съдия Румяна Монова, е определен съставът за с.з. на 07.12.2017 г.: 
председател Румяна Монова, членове – Василка Шаламанова-докладчик, 
Мирослав Мирчев, Димитър Първанов и Петя Желева. В с.з. на 07.12.2017 г. е 
даден ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение в законния срок. С решение № 266/09.01.2018 г. изцяло е отменен 
обжалваното съдебен акт и вместо това е постановено друго решение, с 
което жалбата е отхвърлена.  

Адм.д. № 14071/2015 г. Делото е образувано на 14.12.2015 г. по 
постъпила на 01.12.2015 г. в съда жалба от ФЛ срещу §1 от Постановление № 
317 от 17.11.2015 г. на МС за изменение на Тарифата за таксите, събирани от 
АПИ в частта, касаеща цената на годишната винетна такса на ППС, категория 
3. На същата дата и на 03.12.2015 г. са постъпили жалби от ФИЗД и друго ФЛ с 
идентичен предмет на обжалване. С разпореждане от 01.12.2015 г. 
председателят на Първа колегия на ВАС е наредил да се изиска преписката за 
издаване на акта от административния орган в 7-дневен срок, което е 
изпълнено на 02.12.2015 г. от административния секретар. На 11.12.2015 г. в 
съда е постъпила изисканата административна преписка. Делото е 
разпределено на 14.12.2015 г. автоматично от съдия Монова между всички 
съдии от ВАС и за докладчик е определена съдия Мадлен Петрова. Група 
на разпределение: „ВАС-подзаконов НА”. С разпореждане от същата дата 
съдия Монова е разпоредила делото незабавно да се докладва на докладчика за 
произнасяне по редовността и допустимостта на жалбите и по направеното в 
първата жалба искане за спиране действието на подзаконовия НА.  

С определение № 13765 от 16.12.2015 г. състав на Първо отделение на 
ВАС с председател: Светлозара Анчева и членове: Маруся Димитрова и 
Мадлен Петрова-докладчик, е приел за разглеждане първата жалба на ФЛ 
срещу подзаконовия НА, конституирал е страните, разпоредил е да се уведоми 
ВАП, съобщаването на оспорването. Указана е доказателствената тежест на 
страните, а на ответника - да представи административната преписка в цялост, 
както и доказателства за процесуално представителство. Оставено е без 
уважение искането на жалбоподателя за спиране действието на §1 от 
Постановление № 317/2015 г. Жалбата на ФИЗД е оставена без движение с 
указания за отстраняване на нередовностите. Разпоредено е делото да се 
докладва на председателя на Първо отделение за насрочване по жалбата на 
първото ФЛ. В това определение съдът не се е произнесъл по жалбата на 
второто ФЛ. 
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На 21.12.2015 г. е постъпила подадената чрез МС жалба от С„С” и Б. Р. 
Р., върху която е постановено разпореждане за прилагане за общо разглеждане 
към делото. На същата дата е постъпила молба от МРРБ за присъединяване на 
страната на ответника. С определение от 22.12.2015 г. същият състав на ВАС е 
оставил без движение жалбата на С„С”, както и жалбата от 03.12.2015 г. на 
второто ФЛ със съответни указания за отстраняване на нередовностите.  

На 23.12.2015 год. е постъпила молба за присъединяване на страната на 
ответника от АПИ, на основание чл. 189, ал. 2  АПК. В периода от 04.01.2016 г. 
до 01.02.2016 г. са постъпили 10 молби от отделни ФЛ за присъединяване към 
жалбата на първото ФЛ. 

С определение № 193 от 08.01.2016 г. съдът е оставил без разглеждане 
жалбата на ФИЗД и е прекратил производството в тази част. Приел е за 
разглеждане жалбата на второто ФЛ, конституирал го е като жалбоподател и е 
разпоредил обнародване на обявлението за оспорване предвид различния му 
предмет - всички винетни такси за МПС категория 3. Със същото определение 
са дадени указания на двама от молителите за присъединяване да представят 
доказателства за наличието на пряк интерес от оспорването и адрес за 
призоваване.  

С определение № 401 от 14.01.2016 г. същият съдебен състав е оставил 
без разглеждане жалбата на С „С” в частта за изменение на таблиците към чл. 
25 и чл. 26 от Тарифата относно винетните такси, касаещи ППС с българска 
регистрация от категория 1 и 2 и ППС с чуждестранна регистрация. 
Производството в тази част е прекратено. Жалбата на сдружението е приета за 
разглеждане в частта, относно изменение на таблицата към чл. 25 за винетните 
такси за ППС с българска регистрация, категория 3 и то е конституирано като 
жалбоподател. Разпоредено е съобщаване на оспорването по съответния ред. 
Искането за спиране на действието на §1 от Постановление № 317/2015 г. е 
оставено без уважение. 

На 21.01.2016 г. директно в съда е постъпила и жалба от СНЦОП 
„ЦЗОЗИ” срещу Постановлението, с която е обжалван изцяло подзаконовия 
НА. С определение от същата дата съдебният състав е оставил без движение 
жалбата и е дал указание за отстраняване на нередовностите. 

С определение № 993 от 01.02.2016 г. състав на ВАС, Първо отделение, 
председател: Йордан Константинов и членове: Светлозара Анчева и Мадлен 
Петрова-докладчик, е оставил без разглеждане жалбата от СНЦОП „ЦЗОЗИ” и 
е прекратил производството по делото в тази част.  

С определение № 2594 от 09.03.2016 г. ВАС, Петчленен състав, Първа 
колегия, по адм. дело № 2330/2016 г. е оставил без разглеждане частната 
жалба на ФИЗД против определение № 193/08.01.2016 г. като просрочена и е 
прекратил производството по делото на петчленния състав. Със същия акт, 
по частна жалба на СНЦОП „ЦЗОЗИ”, е отменил определение № 993 от 
01.02.2016 г. и е върнал делото на тричленния състав за последващи 
процесуални действия. 
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До о.с.з, насрочено за 02.02.2016 г., са постъпили допълнително 
доказателства от МС, както и различни становища на страните. Датата се 
установява от списъка на лицата за призоваване, тъй като липсва изричен акт 
за насрочване. В с.з., състав на ВАС, председател: Йордан Константинов и 
членове: Светлозара Анчева и Мадлен Петрова-докладчик, е дал ход на делото, 
докладвани са жалбите, допуснати до разглеждане, както и 10 молби за 
присъединяване на страната на жалбоподателя и две молби за присъединяване 
на страната на ответника. Докладвани са и постъпилите доказателства. 
Изслушани са страните и съдът е конституирал като заинтересовани страни по 
делото подалите молби за присъединяване лица, с изключение на едно, чието 
искане е оставено без уважение. Приети са приложените към жалбата писмени 
доказателства, административната преписка и представените доказателства в 
с.з.. Дадена е възможност на страните да ангажират гласни доказателства за 
следващо съдебно заседание, насрочено за 22.03.2016 г. На 02.02.2016 г. са 
постъпили още три молби на ФЛ за присъединяване на страната на 
жалбоподател. 

С определение в з.с.з. от 15.03.2016 г. в изпълнение на определението на 
Петчленния състав от 09.03.2016 г., съдът е приел за разглеждане жалбата на 
СНЦОП „ЦЗОЗИ”, с която се оспорва изцяло подзаконовия НА, конституирал 
е сдружението като жалбоподател и е разпоредил да се призове за насроченото 
о.с.з. Разпоредено е съобщаване на оспорването и е оставено без уважение 
искането на СНЦОП „ЦЗОЗИ” за спиране на действието на Постановление № 
317/2015 г. В тази част определението е обжалвано с частна жалба от 
сдружението, по която е образувано адм. дело № 4438/2016 г. на ВАС, 
Петчленен състав, Първа колегия. С определение № 4639 от 19.04.2016 г. 
актът в обжалваната му част е оставен в сила. 

В о.с.з. на 22.03.2016 г. съдът е дал ход на делото, конституирал е като 
заинтересовани страни подалите молби за присъединяване. Съдът се е 
произнесъл по доказателствени искания на страните. Без уважение е оставил 
искането на първия жалбоподател за разделяне на производството. Допуснал е 
назначаването на СТКЕ и е разпитал свидетели. Приети са писмени 
доказателства и делото е отложено за 17.05.2016 г., когато му е даден ход. 
Докладвани са постъпилото заключение  и писмени доказателства. Предвид 
неспазване на срока за представяне на заключението, делото е отложено за 
изслушване на вещото лице за 14.06.2016 г. На основание чл. 158 ГПК, вр. чл. 
144 АПК съдът е определил датата на следващото съдебно заседание за крайна 
дата за събиране на доказателства. В с.з. на 14.06.2016 г. е прието експертното 
заключение, оставено е без уважение искане за изготвяне на допълнително 
заключение и е даден ход по същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе в 
срок. С решение № 8892/14.07.2016 г. съдът е отменил ПМС № 317 от 
17.11.2015 г. Решението е подписано с особено мнение от председателя на 
състава – съдия Йордан Константинов. Подлежащото на обжалване пред 
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петчленен състав решение е съобщено на страните в периода от 15.07.2016 г. – 
14.09.2016 г.  

След надлежно и своевременно администриране на постъпилите 
касационни жалби с разпореждане от 01.11.2016 г. на председателя на Първо 
отделение на ВАС, на 02.11.2016 г. делото е постъпило в деловодството на 
Петчленен състав, Първа колегия. където е образувано адм. дело № 
12280/2016 г. Разпределението е извършено на същата дата от съдия 
Монова, между съдиите от Първа колегия при изключване на постановилите 
обжалвания съдебен акт и за докладчик е определен съдия Светослав Славов. 
С разпореждане от 02.11.2016 г. на съдия Монова е определен състав за 
произнасяне по движение на административното дело, в з.з., по 
необходимост, с председател Мариника Чернева и членове: Нина Докторова, 
Светослав Славов-докладчик, Тодор Петков и Галина Матейска. О.с.з. е 
насрочено на 19.01.2017 г., видно от списъка за призоваване, съставен на 
04.11.2016 г. и записа в печата за образуване на делото. С акт, наречен 
разпределение, без дата, на съдия Румяна Монова, е определен съставът за 
с.з. на 19.01.2017 г.: председател Румяна Монова, членове – Светослав Славов-
докладчик, Нина Докторова, Галина Матейска и Диана Гърбатова. 

В с.з. на 19.01.2017 г. е даден ход на делото по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С определение № 16 от 
03.05.2017 г. председателят на ВАС се е произнесъл по молба от 26.04.2017 г. 
с правно основание чл. 255 ГПК и е определил седмодневен срок на докладчика 
по делото, съдия Светослав Славов, за постановяване на решение. С решение 
№ 6062/16.05.2017 г. Петчленният състав е отменил решението на 
Тричленния състав на ВАС и вместо това е отхвърлил жалбите срещу ПМС 
№ 317/2015 г. Оставил е без разглеждане 2 касационни жалби, подадени от 
ФЛ срещу решението на тричленния състав и е прекратил производството в 
тази част, като е присъдил разноски. Решението е подписано с особено 
мнение от съдия Светослав Славов. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
Първоинстанционните административни дела, разпределени на съдиите в 

Първо отделение на ВАС, не съставляват съществен дял от производствата, 
разглеждани от тях, според материята на отделението. Образуваните и 
разпределени в Първо отделение първоинстанционни дела са предимно тези по 
жалби срещу подзаконови нормативни актове, които се разглеждат от всички 
съдии във ВАС, но и те са малко на брой. 

Образуваните по жалби срещу подзаконови нормативни актове 
административни дела се разпределят от зам.председателя на ВАС и 
ръководител на Първа колегия между всички съдии във ВАС, при 100 % 
натовареност, без изключение. Образуваните по жалби срещу индивидуални 
административни актове, според материята на отделението, 
първоинстанционни административни дела, се разпределят от председателя на 
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отделението. При образуването и разпределението на делата, съответният 
административен ръководител има задължението да следи за правилното 
първоначално определяне на вида, категорията и материята на делото. По две 
от проверените дела бяха констатирани отклонения от тези правила: Адм.д. № 
12631/2016 г. е било разпределено като касационно от председателя на Шесто 
отделение между съдиите от отделението, което е послужило като основание за 
прекратяване на производството по делото с определение № 12181/10.11.2016 
г. на тричленния състав, тъй като с жалбата всъщност се е оспорвал 
нормативен акт, което е изисквало делото да бъде разпределено между всички 
съдии от ВАС, от ръководителя на Първа колегия. От ръководителя на Първа 
колегия, но само между съдиите от колегията, е разпределено адм.д. № 
14358/2015 г., образувано по постъпила жалба срещу Наредба № 7 от 
06.11.2015 г. на Министерство на здравеопазването, обн. ДВ бр. 89/2015 г., 
като е била определена група „І-ва колегия – частно производство”, вместо  
група „ ВАС – подзаконов НА”. 

Когато жалбата срещу подзаконов нормативен акт е постъпила чрез 
органа, който го е издал, с приложена административна преписка по 
издаването му, делото се е образувало и разпределяло в срок до три дни от 
постъпване на книжата. По – късно, в срок до 10 дни, две седмици и почти 
месец, са образувани делата, по които жалбата е постъпила директно в съда, 
или преписката не е окомплектована напълно от административния орган, 
изпратил я във ВАС. В тези случаи преписката, с цел попълване с всички 
необходими документи, касаещи преценката за редовност и допустимост на 
жалбата, е администрирана от  ръководителя на Първа колегия на ВАС, преди 
да бъде образувано делото, а неговите разпореждания са изпълнявани от 
административния секретар на съда. 

Едновременно с разпределението му, председателят на Първа колегия 
постановява разпореждане за незабавен доклад на делото на определения 
съдия-докладчик, за да се извърши проверка и преценка по редовността и 
допустимостта на жалбата. Подобно разпореждане постановява и 
председателят на отделението, образуващ и разпределящ останалите 
първоинстанционни дела. По всички първоинстанционни дела тричленният 
състав, в който участва докладчикът, се произнася с определение в з.з., с което 
приема или не приема за разглеждане жалбата, след което разпорежда 
докладване на делото на съответния председател за насрочването му в о.с.з.   

Насрочването на първоинстанционните дела за разглеждане в о.с.з. се 
извършва или от председателя на колегията, или от председателя на 
отделението, но не и от докладчика по делото, което е съобразено с 
Вътрешните правила за документооборота във ВАС, но е в противоречие с 
разпоредбата на чл. 157, ал.1, изр. второ, вр. чл. 196 АПК. По този начин се 
процедира и при отлагане на делото от о.с.з. Датата на следващото с.з. също се 
определя от председателя на отделението. По проверените дела се констатират 
различни срокове от образуване на съответното дело до първото о.с.з., в което 
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то е насрочено за разглеждане. Тези срокове варират от два месеца / чл. 157, ал. 
1 АПК/ до една година, независимо дали става дума за образувано по жалба 
срещу подзаконов нормативен акт дело, или за друг вид първоинстанционно 
дело. 

Производствата по този вид дела приключват,  както с обявяването им за 
решаване в първото насрочено о.с.з., така и след проведени 2 и повече о.с.з. 
Причините за проведени повече от едно с.з. по-често са обективни и се 
изразяват в множество жалби, молби за присъединяване и конституиране на 
страни, събиране на доказателства, неокомплектовани административни 
преписки и други. 

При постановяване на съдебни актове в закрити заседания, обикновено 
по хода на делото, или при разглеждане на едно и също дело в повече от едно 
с.з., се констатира, че участват различни от постоянния състави. Не се 
установиха причините за промени в съставите, които не се дължат на промени 
в постоянните състави със съответна заповед на председателя на съда. 

Съдиите от Първо отделение са постановявали съдебните решения по 
проверените първоинстанционни административни дела в едномесечен срок. В 
едномесечен срок, след проверка по допустимостта на жалбата, съставът се е 
произнесъл и с прекратително определение, като я е оставил без разглеждане 
като недопустима, поради липса на правен интерес по адм.д. № 11640/2016 г. 
Изключение от тази добра практика се констатира по адм.д. № 8710/2016 г., на 
доклад на съдия Здравка Шуменска, по което решение № 10619 е постановено 
и обявено на 24.08.2017 г., единадесет месеца след последното о.с.з. по 
разглеждане на делото, проведено на 20.09.2016 г.  С кратка забава след 
едномесечния срок по чл. 172 АПК е постановено и решението по адм.д. № 
305/2016 г., с докладчик съдия Фани Найденова. Съдебното заседание, в което 
е приключило разглеждането на делото /единствено заседание/ е проведено на 
08.04.2016 г., а решението е постановено на 30.05.201г., не в предвидения 
процесуален срок, но безспорно  -  в разумен срок. 

При проверката не се установиха неприключени, образувани преди 
01.01.2016 г. първоинстанционни административни дела, което е добър 
показател в дейността на отделението, въпреки констатираните продължителни 
срокове при насрочване на част от производствата. 

От проверката на първоинстанционните дела със спрени производства на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, с оглед преюдициална връзка с друго дело 
на ВАС, се установи, че статуса на обуславящите производства се следи 
редовно, с цел своевременно възобновяване на производствата при отпадане на 
пречките по движението им.   

Препоръки, с оглед подобряване дейността на отделението по отношение 
насрочването на първоинстанционните дела, следва да бъдат дадени, 
съобразено с изменението на АПК, в сила от 01.01.2019 г. 
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2. КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
    2. 1. Касационни дела, разгледани в открито заседание 
Проверяващите не успяха да се ориентират от предоставените от 

статистиците справки за разгледаните в открито заседание касационни дела от 
съдиите от Първо отделение, поради което не сочим брой дела разгледани в 
отделението през 2016 г. и през 2017 г. Независимо от различията в цифрите, 
касаещи едни и същи показатели, обаче, може да бъде направен извод, че през 
проверяваните 2016 г. и 2017 г. се откроява тенденция към намаляване на броя 
висящи, неприключени в края на годината касационни производства, сочеща 
на подобряване в дейността касаеща бързината на производството, независимо 
от намаления брой постъпления. 

Всички съдии от отделението участват в разпределението на 
административните касационни дела, разглеждани в о.с.з., при 100% 
натовареност, с изключение на ръководителя на отделението – съдия 
Константинов, който е с 30% натовареност до м. март 2017 г., а след това с 
50% натовареност. През м. март 2016 г., предвид големия брой дела с предмет 
на обжалване ревизионни актове, със заповед на председателя на ВАС, 
временно е определена 100 % натовареност на председателите на Първо и 
Осмо отделение в системата за случайно разпределение на касационните 
данъчни дела. Временно, до м. ноември на 2016 г. е определена и 20% 
натовареност на заместника на председателя и ръководителя на Първа колегия 
на ВАС в системата за случайно разпределение на същия вид дела. 

По съдии цифрите, според статистиците на ВАС, са както следва: 
Съдия Йордан Константинов, който е ръководител на отделението, е 

разгледал през 2016 г. общо 68 броя касационни дела, като 19 от тях са 
останалите несвършени от предходни периоди и 49 са новообразуваните. 
Приключените в края на 2016 г. дела са 49. През 2017 г. съдия Константинов е 
разгледал общо 76 дела, 19 останали несвършени в края на 2016 г. и 55 
новообразувани. Приключените дела са 68 и само 6 са останали висящи към 
01.01.2018 г. 

Съдия Бисер Цветков  е разгледал през 2016 г. общо 183 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 98 
и новообразувани – 85. Приключените в края на 2016 г. дела са 105. През 2017 
г. съдия Цветков е разгледал общо 153 дела, 78 останали несвършени в края на 
2016 г. и 75 новообразувани. Приключените дела са 105 и 48 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Благовеста Липчева  е разгледала през 2016 г. общо 159 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 79 
и новообразувани – 80. Приключените в края на 2016 г. дела са 101. През 2017 
г. съдия Липчева е разгледала общо 132 дела, 58 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 74 новообразувани. Приключените дела са 106 и 26 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 



 40

Съдия Здравка Шуменска е разгледала през 2016 г. общо 97 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 31 
и новообразувани – 66. Приключените в края на 2016 г. дела са 94 и 
несвършени са останали 3. През 2017 г. съдия Шуменска е преминала в друго 
отделение на ВАС, като до края на годината е приключила останалите 3 
несвършени от предходната година касационни дела.  

Съдия Мадлен Петрова е разгледала през 2016 г. общо 187 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 107 
и новообразувани – 80. Приключените в края на 2016 г. дела са 109. През 2017 
г. съдия Петрова е разгледала общо 154 дела, 78 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 76 новообразувани. Приключените дела са 110 и 44 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Маруся Димитрова е разгледала през 2016 г. общо 180 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 100 
и новообразувани – 80. Приключените в края на 2016 г. дела са 104. През 2017 
г. съдия Димитрова е разгледала общо 146 дела, 76 останали несвършени в 
края на 2016 г. и 70 новообразувани. Приключените дела са 109 и 37 са 
останали висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Милена Златкова е разгледала през 2016 г. общо 127 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 45 
и новообразувани – 82. Приключените в края на 2016 г. дела са 52. През 2017 г. 
съдия Златкова е разгледала общо 153 дела, 75 останали несвършени в края на 
2016 г. и 78 новообразувани. Приключените дела са 107 и 46 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Милена Славейкова е разгледала през 2016 г. общо 173 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 94 
и новообразувани – 79. Приключените в края на 2016 г. дела са 100. През 2017 
г. съдия Славейкова е разгледала общо 86 дела, 73 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 13 новообразувани. В края на годината са приключени всичките 
разглеждани 86 дела.  

Съдия Росица Драганова през 2016 г. не е работила в Първо отделение 
на ВАС. През 2017 г. съдия Драганова е разгледала общо 59 дела, всички 
новообразувани. В края на годината е приключила 34 дела  и 25 са останали 
висящи към 01.01.2018 г.  

Съдия Светлозара Анчева е разгледала през 2016 г. общо 172 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 89 
и новообразувани – 83. Приключените в края на 2016 г. дела са 100. През 2017 
г. съдия Анчева е разгледала общо 145 дела, 72 останали несвършени в края на 
2016 г. и 73 новообразувани. Приключените дела са 110 и 35 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Стефка Кемалова е разгледала през 2016 г. общо 133 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 38  
и новообразувани – 95. Приключените в края на 2016 г. дела са 95. През 2017 г. 
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съдия Кемалова е разгледала общо  105 дела,  останали несвършени в края на 
2016 г. 38 и  новообразувани 67. Приключените дела са 83 и 16 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. Посочените данни са от обобщената справка, 
изготвена от статистиците на ВАС.  

Съдия Фани Найденова е разгледала през 2016 г. общо 165 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 89 
и новообразувани – 76. Приключените в края на 2016 г. дела са 95. През 2017 г. 
съдия Найденова е разгледала общо 139 дела, 70 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 69 новообразувани. Приключените дела са 101 и 38 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Останалите несвършени към 31.12.2017 г. касационни дела общо за 
отделението са 130 броя, според статистиката на съда. 

 
На случаен принцип бяха проверени дела, все още неприключени 

към периода на проверката, обявени за решаване или невърнати на 
административните съдилища. За докладчиците, чиито касационни дела 
бяха приключени и върнати без изключение, се извършиха констатации 
по съдържащите се в деловодната програма данни и документи. 

 
Докладчик – съдия Йордан Константинов 
Както бе отразено по-горе в акта, несвършените към 01.01.2018 г., 

разпределени на доклад на съдия Йордан Константинов касационни дела, 
разглеждани в открито заседание, са били 6 броя, според водената в съда 
статистика. При съпоставяне на данните, касаещи образуваните и свършените 
дела през 2016 г. и 2017 г. от съдия Константинов, проверяващите установиха 4 
броя дела, образувани през 2017 г. и несвършени към 31.12.2017 г.  Всички те, 
обаче са свършени преди началото на проверката и съответно са върнати на 
първоинстанционните административни съдилища, поради което не бе 
проверено административно касационно дело на доклад на съдия 
Константинов. 

Адм.д. № 6148/2017 г., образувано на 29.05.2017 г., е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 17.01.2018 г., когато е обявено за решаване и решението 
е постановено на 07.02.2018 г. 

Адм.д. № 14702/2017 г., образувано на 28.12.2017 г., е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 07.02.2018 г., когато е обявено за решаване и решението 
е постановено на 15.03.2018 г. 

Адм.д. № 6044/2017 г., образувано на 26.05.2017 г., е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 17.01.2018 г., когато е обявено за решаване и решението 
е постановено на 23.01.2018 г. 

Адм.д. № 6531/2017 г., образувано на 06.06.2017 г., е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 17.01.2018 г., когато е обявено за решаване и решението 
е постановено на 24.01.2018 г. 
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През 2016 г. и до края на 2017 г. са приключени всички образувани през 
2016 г. административни касационни дела на доклад на съдия Константинов, 
както и: 1 – образувано през 2014 г. и 18 – образувани  през 2015 г. 

Голямата част от разпределените на доклад на съдия Константинов 
касационни дела са разгледани и свършени в едно открито съдебно заседание. 
Продължителността на производствата е между 2 и 5 месеца. Образувани в 
началото на 2017 г.  дела са приключени и в срок около един месец и под един 
месец. Продължителност на производството повече от пет месеца, до една 
година и половина, бе установена по дела, по които: касационните жалби са 
били нередовни; от петчленен състав са били отменени прекратителни 
определения; отменено е било определение, с което е даден ход по същество и 
делото е насрочено отново в о.с.з.; проведени са повече от две о.с.з. или 
производството е било спирано. Образуваните през 2017 г. дела, разпределени 
на доклад на съдия Константинов са приключени в по-кратки срокове, в 
сравнение с тези от 2016 г. 

През 2016 г. и 2017 г. съдия Константинов е приключил общо 117 дела, 
разглеждани по касационни жалби срещу решения на първоинстанционните 
съдилища, според предоставената справка от статистиците на ВАС. От тях с 
решение са свършени 114 дела. Производството по адм.д. № 3688/2017 г., 
образувано на 29.03.2017 г., е прекратено с определение от 30.05.2017 г., с 
което касационната жалба е оставена без разглеждане. Определението, с което 
е даден ход по същество в о.с.з. на 23.05.2017 г. не е изрично отменено. 

Установено бе, че две от делата по справката не са касационни 
производства, разглеждани по реда на чл. 208 и сл. АПК. Адм. д. № 3562/2017 
г. е образувано на 28.03.2017 г. по молба по чл. 237 и сл. АПК срещу влязло в 
сила определение на първоинстанционен административен съд. Делото е 
обявено за решаване на 16.05.2017 г. и е приключено с определение от 
29.05.2017 г., с което молбата е оставена без разглеждане и производството е 
прекратено. Посоченото в списъка адм.д. № 4368/2017 г. е частно касационно, 
образувано на 18.04.2017 г. и приключено с определение от з.з. на 24.04.2017 
г., с което обжалваното определение на АС – Ловеч е оставено в сила. 

Няколко дела, на доклад на съдия Константинов, бяха проверени според 
отразените в деловодната програма на съда данни. 

Адм.д. № 11450/2015 г. е образувано на 05.10.2015 г. по касационни 
жалби срещу решението по адм.д. № 8161/2014 г. на Административен съд – 
София-град /АССГ/. С определение от з.з. на 07.10.2015 г. тричленен състав от 
Първо отделение на ВАС : председател – Йордан Константинов-докладчик и 
членове – Здравка Шуменска и Милена Златкова, е оставил без движение 
жалбите като нередовни и е дал указания за отстраняване на констатираните 
нередовности. С определение от 10.12.2015 г.  тричленен състав с председател 
Йордан Константинов-докладчик и членове: Фани Найденова и Бисер Цветков 
са оставили едната жалба без разглеждане, поради неотстраняване в срок на 
посочените от съда нередовности и са прекратили производството по делото в 
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тази му част. На 24.02.2016 г. е насрочено о.с.з., в което делото е обявено за 
решаване и решението е постановено на 15.03.2016 г. В о.с.з. делото е 
разгледано от същия съдебен състав, постановил определението от 10.12.2015г. 

Адм.д. № 13168/2015 г. е образувано на 23.11.2015 г. по две касационни 
жалби против решението по адм.д. № 97/2015 г. на АС – Велико Търново. С 
определение от 01.03.2016 г. тричленен състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател Фани Найденова-докладчик и членове – Мадлен Петрова и 
Милена Славейкова, се е произнесъл по направеното в молба, постъпила по 
делото на 26.02.2016 г., искане за спиране на изпълнително дело на публичен 
изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново, като го е оставил без 
разглеждане и е прекратил производството по адм.д. № 13168/2015 г. в тази 
част. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.10.2016 г., когато е 
обявено за решаване  и решението е постановено на 09.11.2016 г. В о.с.з. 
делото е разгледано от друг тричленен състав: председател – Йордан 
Константинов-докладчик и членове – Бисер Цветков и Милена Славейкова. 
Причините и начинът на промяната в докладчика не се установи, тъй като не е 
проверено самото дело.   

Адм.д. № 11980/2016 г. е образувано на 24.10.2016 г. по касационна 
жалба срещу решение по адм.д. № 1110/2015 г. на АС – Пловдив. С 
определение от з.з. на 01.12.2016 г. тричленен състав с председател – Здравка 
Шуменска-докладчик и членове – Милена Златкова и Стефка Кемалова, е 
оставил без движение касационната жалба като нередовна. В насроченото на 
24.01.2017 г. о.с.з., тричленен състав с председател – Румяна Монова и членове 
– Йордан Константинов и Здравка Шуменска-докладчик, не е дал ход на 
делото, с оглед нередовна процедура по призоваване на ответника. Протокол 
от насроченото на 14.03.2017 г. о.с.з. не е качен в сайта на ВАС. Според 
постановеното на 22.03.2017 г. решение, тричленният състав е с председател 
Йордан Константинов-докладчик и членове – Благовеста Липчева и Стефка 
Кемалова. Тъй като не бе проверено делото, причините за смяната в 
докладчика не бе установена. 

Адм.д. № 164/2016 г. е образувано на 07.01.2016 г. по две касационни 
жалби против решението по адм.д. № 1854/2014 г. на АС – Бургас и частна 
жалба. По частната жалба срещу определение от 27.10.2015 г., постановено по 
адм.д. № 1854/2014 г. на АС – Бургас, ВАС, Първо отделение е постановил 
определение в з.з. на 08.03.2016 г., в тричленен състав с председател – Йордан 
Константинов-докладчик и членове – Светлозара Анчева и Мадлен Петрова. В 
о.с.з. на 08.03.2016 г. същият съдебен състав е спрял производството по адм.д. 
№ 164/2016 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК, до 
постановяване на решение по образуваното във ВАС тълкувателно дело № 
3/2015 г. С определение от з.з. на 26.05.2016 г. тричленен състав, с председател 
Йордан Константинов-докладчик и членове – Фани Найденова и Милена 
Славейкова, е възобновил производството, предвид отстранените пречки по 
движението му с постановяване на 18.05.2016 г. на ТР по т.д. № 3/2015 г. на 
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ВАС.  Делото е докладвано на председателя на Първо отделение – съдия 
Константинов, за определяне на датата на о.с.з. В насроченото на 01.11.2016 г. 
о.с.з. делото е разгледано от състав, с председател – Йордан Константинов-
докладчик и членове  –  Милена Златкова и Благовеста Липчева, който го е 
обявил за решаване. Решението е постановено на 01.12.2016 г. Предвид 
липсата на делото, поради връщането му в административния съд, не може да 
се установят нито причините, нито начина на заместване на членове от състава. 

Адм.д. № 273/2016 г. е образувано на 11.01.2016 г. по касационна жалба 
против решение по адм.д. № 1724/2015 г. на АС – Пловдив. С определение от 
з.з. на 12.01.2016 г. тричленен състав, с председател Йордан Константинов-
докладчик и членове – Светлозара Анчева и Мадлен Петрова, е оставил без 
движение касационната жалба и е дал указания за отстраняване на 
констатираните нередовности. С определение от 04.02.2016 г. същият съдебен 
състав е оставил без разглеждане касационната жалба и е прекратил 
производството по адм.д. № 273/2016 г. След отмяна на определението от 
петчленен състав, делото е насрочено в о.с.з. на 25.10.2016 г., разгледано е от 
състав с председател Румяна Монова и членове – Йордан Константинов-
докладчик и Милена Златкова, даден е ход по същество. Решението е 
постановено на 05.12.2016 г. 

Адм.д. № 10906/2016 г.  е образувано на 29.09.2016 г. по касационна 
жалба срещу решение по адм.д. № 12216/2014 г. на АССГ. С определение от 
з.з. на 05.10.2016 г. тричленен състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател – Фани Найденова и членове – Бисер Цветков и Милена 
Славейкова-докладчик, е оставил жалбата без движение и е указал на 
жалбоподателя в седемдневен срок от получаване на съобщението да посочи 
конкретните пороци на обжалваното решение, съставляващи касационни 
основания. След отстраняване на пороците в жалбата, делото е насрочено в 
о.с.з на 04.10.2017 г., когато е даден ход по същество. Разгледано е от състав с 
председател – Йордан Константинов-докладчик и членове – Бисер Цветков и 
Стефка Кемалова. Решението е постановено на 30.10.2017 г. 

Адм.д. № 11323/2016 г. е образувано на 07.10.2016 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 1679/2016 г. на АССГ. С определение от 
з.з. на 12.10.2016 г. тричленен състав на Първо отделение на ВАС, с 
председател – Фани Найденова и членове – Бисер Цветков и Милена 
Славейкова-докладчик, е оставил жалбата без движение и е указал на 
жалбоподателя да отстрани констатираните нередовности. След изпълнение на 
указанията, делото е насрочено в о.с.з на 04.10.2017 г., когато е даден ход по 
същество. Разгледано е от състав с председател – Йордан Константинов-
докладчик и членове – Бисер Цветков и Стефка Кемалова. Решението е 
постановено на 12.10.2017 г. 

Адм.д. № 11209/2016 г. е образувано на 04.10.2016 г. по касационна 
жалба против решение по адм.д. № 3088/2016 г. на АССГ. С определение от з.з. 
на 06.10.2016 г. тричленен състав на Първо отделение на ВАС, с председател –
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Йордан Константинов-докладчик и членове – Милена Златкова и Стефка 
Кемалова, е оставил жалбата без движение и е указал на жалбоподателя да 
отстрани констатираните нередовности. След изпълнение на указанията, 
делото е насрочено в о.с.з на 07.02.2017 г., когато е даден ход по същество. 
Разгледано е от състав с председател – Румяна Монова и членове – Йордан 
Константинов-докладчик и Милена Златкова. Решението е постановено на 
21.02.2017 г. 

Адм.д. № 2295/2017 г. е образувано на 23.02.2017 г. по касационна жалба 
против решението по адм.д. № 5605/2014 г. на АССГ. Делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 07.06.2017 г., когато е разгледано от тричленен състав 
на Първо отделение на ВАС, с председател – Бисер Цветков и членове – 
Стефка Кемалова-докладчик и Милена Славейкова. Делото е отложено за 
друга дата, с ново призоваване на страните, като е уважено искане на 
управителя на дружеството-касационен жалбоподател, представил 
доказателства за заболяването си и за оттеглените упълномощавания на трима 
адвокати. В следващото о.с.з., на 19.09.2017 г. съдът в състав: председател – 
Маруся Димитрова и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-
докладчик, е дал ход на делото, изслушал е страните, докладвал е постъпили 
молби, искания и доказателства, вкл. представените с молба на касационния 
жалбоподател от 12.09.2017 г. Делото е отложено, като на ответната страна е 
дадена възможност да се запознае с представените на 12.09.2017 г. 
доказателства и да вземе становище по тяхното приемане в следващото с.з., с 
ново призоваване на страните. В о.с.з. на 07.11.2017 г., делото е обявено за 
решаване. Разгледано е от състав: председател – Йордан Константинов-
докладчик и членове – Маруся Димитрова и Благовеста Липчева. Решението е 
постановено на 29.11.2017 г. 
 

Докладчик – съдия Бисер Цветков 
Според статистическата справка от ВАС, от общо несвършените към 

01.01.2016 г. касационни производства, разглеждани по реда на чл. 208 и сл. 
АПК, на доклад на съдия Цветков, 96 са образувани през 2015 г. и 2 – през 
2014 г. През 2016 г. и към 31.12.2017 г. са приключени всички дела, образувани 
през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Останалите несвършени към 01.01.2018 г. 
касационни дела са образувани през 2017 г. и са общо 42 броя. Освен 
касационни дела по посочения критерий, в справката се съдържат: адм.д. № 
6944/2011 г., приключено през 2014 г., едно частно касационно адм.д. № 
11084/2017 г. и адм.д. № 4255/2017 г., образувано по искане за отмяна на 
влязло в сила решение на административен съд, както и три дела на доклад на 
съдия Росица Драганова – адм.д. № 12251/2017 г., адм.д. № 11047/2017 г. и 
адм.д. № 8308/2017 г. Адм.д. № 9294/2017 г. е приключено в о.с.з. на 
23.05.2018 г.; адм.д. № 14636/2017 г. - в о.с.з. на 09.05.2018 г.; адм.д. № 
8281/2017 г., адм.д. № 11101/2017 г., адм.д. № 11105/2017 г. и адм.д. № 
11409/2017 г. са приключени в о.с.з. на 28.03.2018 г. 
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Преди проверката и към периода на проверката от 47-те несвършени към 
01.01.2018 г. касационни дела, 46 са приключени: 5 -  през м. май; 9 - през м. 
април; 17 - през м. март, 10 - през м. февруари и 6 - през м. януари. Адм.д. № 
1887/2017 г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.11.2018 г. Не е 
проверено, тъй като се намираше у вещо лице. 

Бяха проверени делата: 
Адм.д. № 9471/2017 г. Образувано е на 05.09.2017 г. по постъпила на 

04.09.2017 г. касационна жалба срещу  решение на АС – Варна по адм.д. № 
1290/2017 г. Разпределено е на 05.09.2017 г. от съдия Йордан Константинов – 
председател на Първо отделение между съдиите от отделението и за докладчик 
е определен съдия Бисер Цветков. Видно от изготвения на 26.09.2017 г. списък 
за призоваване на лицата, съдебното заседание е насрочено за 14.03.2018 г. 
Датата не е отразена в печата за образуване на делото, но е нанесена на 
корицата му. За о.с.з. на 14.03.2018 г. са съставени два списъка на лицата за 
призоваване, които се различават по отношение на касационен жалбоподател. 
В първия като касационен жалбоподател е записана ТД на НАП Варна, а във 
втория, съставен на 27.02.2018 г. касационният жалбоподател е директора на 
Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Варна. 

В о.с.з. на 14.03.2018 г. не е даден ход на делото. Констатирано е, че 
жалбата е нередовна, тъй като била подадена от лице, упълномощено не по 
надлежния ред. Подателят е бил упълномощен от изпълнителния директор на 
НАП, а не от директора на Дирекция „Контрол”  при ТД на НАП – Варна. 
Жалбата е оставена без движение и на касатора е указано да представи 
надлежно пълномощно или да потвърди писмено подадената касационна 
жалба. Указанията са изпълнени с молба от 30.03.2018 г. Констатирано е 
отстраняването на нередовностите и е разпоредено делото да се докладва за 
насрочване, като липсва дата на акта, не става ясно и кой е автора му. Датата 
на заседанието – 23.05.2018 г. се установява от съставения на 12.04.2018 г. 
списък, когато са изпратени и призовките до страните. 

В о.с.з. на 23.05.2018 г. е даден ход на делото по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е 
постановено на 30.05.2017 г. Тричленният съдебен състав, разгледал делото не 
е променян: председател Фани Найденова и членове – Бисер Цветков и Росица 
Драганова. 

Адм. д. № 9294/2017 г. Образувано е на 31.08.2017 г. по постъпила на 
30.08.2017 г. касационна жалба срещу решение по адм.д. № 555/2017 г. на 
АССГ. Разпределено е автоматично от съдия Йордан Константинов на 
31.08.2017 г. между съдиите ог отделението, група на разпределение „І-во 
отделение – КЖ” и за докладчик е определен съдия Бисер Цветков.  С 
определение № 10835 от 11.09.2017 г. , в з.з,  съдебен състав от Първо 
отделение: председател – Фани Найденова и членове – Бисер Цветков и 
Милена Славейкова, е отхвърлил направеното в жалбата искане за 
възстановяване на срока за касационно оспорване на решението на АССГ, 
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оставил е без разглеждане жалбата като недопустима поради просрочие и е 
прекратил производството по делото. Това определение е отменено с 
определение № 1060/25.01.2018 г. по адм.д. № 12520/2017 г. на ВАС – 
Петчленен състав Първа колегия и делото е върнато за продължаване на 
съдопроизводствените действия от същия тричленен състав на Първо 
отделение на ВАС. На 25.01.2018 г. делото е постъпило в деловодството на 
Първо отделение и е насрочено за 23.05.2018 г., видно от списъка на лицата за 
призоваване, съставен на 05.02.2018 г. На 23.04.2018 г. е постъпила молба от 
касационния жалбоподател, в която е направено искане за отправяне на 
преюдициално запитване до СЕС за тълкуване на разпоредбата на чл. 113 от 
Договора за функциониране на ЕС, във връзка с оспорване валидността на чл. 
18 от Регламент за изпълнение № 282/2011 г. на Съвета за установяване на 
мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на 
данъка за добавената стойност. На 25.04.2018 г. е разпоредено да се изпрати 
препис от молбата на другата страна за становище, което е постъпило в съда на 
21.05.2018 г. 

В о.с.з. на 23.05.2018 г. съдът /председател Фани Найденова и членове – 
Бисер Цветков и Росица Драганова/, е дал ход на делото, докладвал е 
касационната жалба, доказателствата и молбите на страните, изслушал е 
страните и прокурора, приел е писмените доказателства. По отношение на 
искането за отправяне на преюдициално запитване, съдът е обявил, че ще се 
произнесе в з.з. в случай, че го намери за основателно или с акт по съществото 
на спора. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
решение след съвещание. Решението е постановено на 30.05.2018 г. 

Адм.д. № 1887/2017 г. е образувано на 14.02.2017 г. по постъпили на 
13.02.2017 г. касационни жалби против решението по адм.д. № 2155/2015 г. на 
АС – Бургас, с което е изменен ДРА, издаден от орган по приходите при ТД на 
НАП – Бургас. Касационното обжалване е второ, като предходно решение по 
адм.д. № 2071/2012 г. по описа на АС – Бургас е отменено с решение по адм.д. 
№ 4412/2014 г. по описа на ВАС, а делото е върнато за ново разглеждане от 
друг състав на първоинстанционния съд.  

При извършената на 01.06.2018 г. проверка, бе констатирано още: Делото 
е разпределено на 15.02.2017 г. автоматично от председателя на Първо 
отделението. В разпределението не участват съдиите Светлозара Анчева, 
Маруся Димитрова и Мадлен Петрова, постановили акта по адм.д. № 
4412/2014 г.  За докладчик е определен съдия Бисер Цветков. На 20.02.2017 г. е 
изготвен списък на призованите лица за открито съдебно заседание за 
22.11.2017 г., за насрочването на което липсва изричен акт. Призовките до 
страните са изпратени в деня на изготвяне на списъка на призованите лица. На 
14.09.2017 г. по делото е постъпила молба за издаване на съдебно 
удостоверение. Постановено е разпореждане по нея на 19.09.2017 г. от 
докладчика, а на 21.09.2017 г. удостоверението е изпратено на страната. 
Предстоящото встъпване в длъжност на новия председател на ВАС е 
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предвидено за 22.11.2017 г. и със заповед №  1998/31.10.2017 г. на 
председателя на ВАС е разпоредено всички открити съдебни заседания, 
насрочени за 22.11.2017 г. да бъдат пренасрочени за 30.11.2017 г. Призовки до 
страните за новата дата на откритото съдебно заседание са изпратени на 
31.10.2017 г., връчени са своевременно, а на 22.11.2017 г. е изготвен нов 
списък на призованите страни.  

В о.с.з. на 30.11.2017 г.  е даден ход на спора по същество. С решение № 
15333/13.12.2017 г. е отменено обжалваното решение № 1717/27.10.2016 г. по  
адм.д. № 2155/2015 г. по описа на АС – Бургас. На  основание чл. 227, ал. 2 
АПК делото е докладвано на председателя на отделението за насрочване на 
о.с.з. за разглеждане по същество. На 19.12.2017 г. е изготвен списък на 
призованите лица за о.с.з. на 07.02.2018 г., като призовките до страните са 
изпратени на същата дата и са връчени на страните.  

В о.с.з. на 07.02.2018 г. делото е разгледано от състав с председател – 
Йордан Константинов и членове – Фани Найденова и Бисер Цветков-
докладчик. Съдът е допуснал съдебно-счетоводна експертиза, определил е 
задачите, назначил е вещото лице и е указал на жалбоподателя – търговско 
дружество да внесе в определен срок депозит за в.л. Делото е отложено за 
друга дата с ново призоваване на страните. На 19.02.2018 г. е изготвен списък 
на призованите лица за о.с.з. на 11.04.2018 г., като призовките до страните са 
изпратени на същата дата. На 01.03.2018 г. е представено доказателство за 
внесен депозит за възнаграждение на вещото лице по допуснатата ССчЕ. С 
определение № 3636 от з.з. на 21.03.2018 г. съдебният състав, с председател – 
Йордан Константинов и членове – Фани Найденова и Бисер Цветков-
докладчик, във връзка с постъпила на 06.03.2018 г. молба от в.л., е определил 
допълнителен депозит за извършване на експертизата, разпределил го е между 
страните, на които е указал внасянето на сумите в срок и ги е задължил да 
представят в електронен вид определени документи. Определението е 
съобщено на ДОДОП на 26.03.2018 г., а на другата страна на 30.03.2018 г. 

В о.с.з. на 11.04.2018 г. делото е разгледано от състав с председател – 
Фани Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и Росица Драганова. 
След като е даден ход на делото, е констатирано, че една от страните не е 
изпълнила дадените в определението на съда от 21.03.2018 г. задължителни 
указания и повторно е задължена в посочен срок да внесе допълнителен 
депозит и представи доказателства. За определяне на датата на следващото 
о.с.з. делото отново е докладвано на председателя на отделението. На 
17.04.2018 г. е изготвен списък на призованите лица за о.с.з. на 06.06.2018 г., 
като призовките до страните са изпратени на същата дата и са връчени 
своевременно. На 24.04.2018 г. по делото е постъпила квитанция за внесен 
депозит от жалбоподателя за възнаграждение на вещото лице по допуснатата 
ССчЕ, а на 26.04.2018 г. е изпратено съобщение на вещото лице за изготвяне на 
заключение. Заключението е депозирано в съда на 30.05.2018 г.  
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След допълнителна проверка, извършена чрез деловодната програма, се 
установи, че в о.с.з. на 19.09.2018 г. тричленен състав с председател – Емилия 
Миткова и членове – Фани Найденова и Бисер Цветков-докладчик, е дал ход на 
делото, изслушал е вещото лице, но не е приел заключението му, поради 
непълнота и пропуски. На в.л. е дадена възможност да изготви заключение, 
като му е определен 20-дневен срок за това. Следващото о.с.з. е насрочено за 
14.11.2018 г. от председателя на отделението. 

От несвършените към 01.01.2016 г. административни дела, образувани 
през 2015 г., общо 96 броя, на доклад на съдия Цветков, 51 са били образувани 
през втората половина на годината и основно - през последните месеци. 
Производствата са приключени най-вече през 2016 г. По движението на делата, 
образувани през 2016 г., данните са взети единствено от деловодната програма. 

Адм.д. № 166/2016 г., образувано на 07.01.2016 г. е било насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 07.12.2016 г., когато е обявено за решаване и решението 
е постановено в едномесечен срок. Продължителността на производството е 11 
месеца. 

Адм.д. № 526/2016 г., образувано на 14.01.2016 г. и адм.д. № 776/2016 г., 
образувано на 21.01.2016 г., са насрочени, разгледани и приключени в о.с.з. на 
14.12.2016 г. Решенията са постановени преди изтичане на едномесечния срок, 
продължителността на производствата е около 11 месеца. 

Образуваното на 02.02.2016 г. адм.д. № 1298/2016 г. е насрочено за 
разглеждане на 18.01.2017 г., а образуваното на 17.02.2016  г.  адм.д. № 
2128/2016 г. – на 01.02.2017 г. Продължителността на производствата е около 
11 месеца и половина, решенията са постановени в установения процесуален 
срок. 

В рамките на почти едногодишен срок от постъпването до обявяването 
им за решаване, са продължили производствата по адм.д. № 2967/2016 г., 
образувано на 10.03.2016 г. с последно единствено с.з. на 15.02.2017 г.; адм.д. 
№ 4445/2016 г., образувано на 12.04.2016 г., свършено на 15.03.2017 г.; адм.д. 
№ 5285/2016 г., образувано на 04.05.2016 г., свършено на 22.03.2017 г.; адм.д. 
№ 6268/2016 г., образувано на 30.05.2016 г., свършено на 05.04.2017 г.; адм.д. 
№ 6704/2016 г., образувано на 07.06.2016 г., свършено на 12.04.2017 г.; адм.д. 
№ 7582/2016 г., образувано на 28.06.2016 г., свършено на 26.04.2017 г.; адм.д. 
№ 7996/2016 г., образувано на 06.07.2016 г., свършено на 03.05.2017 г.; адм.д. 
№ 8463/2016 г., образувано на 20.07.2016 г., свършено на 27.09.2017 г., като в 
първото насрочено о.с.з. на 10.05.2017 г. е отложено за представяне на 
доказателства за платено адвокатско възнаграждение; адм.д. № 9114/2016 г., 
образувано на 22.08.2016 г., свършено на 17.05.2017 г.; адм.д. № 8879/2016 г., 
образувано на 05.08.2016 г., свършено на 31.05.2017 г.; адм.д. № 10411/2016 г., 
образувано на 15.09.2016 г., свършено на 07.06.2017 г.; адм.д. № 11457/2016 г., 
образувано на 10.10.2016 г., свършено на 29.09.2017 г.; адм.д. № 13129/2016 г., 
образувано на 24.11.2016 г., свършено на 04.10.2017 г.; адм.д. № 14076/2016 г., 
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образувано на 16.12.2016 г., свършено на 18.10.2017 г.; адм.д. № 14536/2016 г., 
образувано на 29.12.2016 г., свършено на 25.10.2017 г.  

По-дълъг от обичайния 11-месечен срок се установи по дело, по което е 
проведено повече от едно с.з. По-кратък, с около месец, срок се установи по 
образуваните през м. декември 2016 г. касационни дела. 

Адм.д. № 8067/2017 г. и адм.д. № 8281/2017 г.  са образувани на 
19.07.2017 г. и разгледани по реда на чл. 208 и сл. АПК.  Насрочени са в о.с.з. 
на 28.03.2018 г., т.е. осем месеца след образуването им. Приключили са в едно 
съдебно заседание и решенията по тях са постановени на 11.04.2018 г., т.е. в 
едномесечен срок. 

В едно съдебно заседание, проведено на 28.03.2018 г., са приключени и 
адм. д. № 11101/2017 г. и адм. д. № 11105/2017 г., двете образувани на 
29.09.2017 г. Решенията също са постановени в едномесечен срок, съответно на 
18.04.2018 г. и 11.04.2018 г. Делата са насрочени за разглеждане шест месеца 
след образуването им. 

Също в о.с.з. на 28.03.2018 г. за решаване са обявени: адм.д. № 
11299/2017г., образувано на 04.10.2017 г., адм.д. № 11354/2017 г., образувано 
на 05.10.2017 г., адм.д. № 11409/2017 г., образувано на 06.10.2017 г. и адм.д. 
№ 11508/2017 г., образувано на 09.10.2017 г. Разглеждането им е приключило в 
едно с.з. и решенията са постановени в едномесечен срок, между 11.04.2018 г. 
и 19.04.2018 г. Делата са насрочени за разглеждане  около пет месеца и 
половина след образуването им. 

В о.с.з. на 28.03.2018 г. са разгледани осем дела на доклад на един от 
тримата съдии, като на всички е даден ход по същество. Тричленният състав, 
провел заседанието е с председател Йордан Константинов и членове – Фани 
Найденова и Бисер Цветков-докладчик.  

Образуваното на 18.10.2017 г. адм.д. № 11872/2017 г.  е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 18.04.2018 г., т.е. шест месеца след образуването му. 
Приключило е в едно с.з. и решението е постановено в едномесечен срок – на 
25.04.2018 г. Делото е разгледано и решено от състав с председател Йордан 
Константинов и членове – Бисер Цветков-докладчик и Росица Драганова. 

Адм.д. № 11171/2017 г. е образувано на 02.10.2017 г. и насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 11.04.2018 г., т.е. малко повече от шест месеца, като 
преди това са извършвани процесуални действия по отстраняване на 
нередовности в касационната жалба. Определението от 16.10.2017 г., с което 
касационната жалба е оставена без движение, е постановено от състав с 
председател Фани Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и Милена 
Славейкова. В о.с.з. делото е разгледано от състав с председател Фани 
Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и Росица Драганова. 

Адм.д. № 12872/2017 г., образувано на 14.11.2017 г. и адм.д. № 
13762/2017 г., образувано на 05.12.2017 г., са насрочени, разгледани и 
приключени в едно с.з., на 11.04.2018 г., първото пет месеца след постъпването 
му, а второто – четири месеца след постъпването. 
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Около 4 месеца след постъпването им, в едно заседание, проведено на 
18.04.2018 г., съответно – на 25.04.2018 г. са насрочени, разгледани и 
приключени: адм.д. № 13900/2017 г., образувано на 07.12.2017 г., адм.д. № 
13932/2017 г., образувано на 08.12.2017 г., адм.д. № 14034/2017 г., образувано 
на 11.12.2017 г. и адм.д. № 14258/2017 г., образувано на 15.12.2017 г. 
Производствата са продължили около 4 месеца и малко над 4 месеца. 
 

Докладчик – съдия Благовеста Липчева 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени към 

края на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на 
доклад на съдия Липчева са 79, като 3 от тях са образувани през 2014 г., а 
останалите 76 – през 2015 г. През 2016 г. и 2017 г., на доклад на съдия Липчева, 
са разгледани общо 233 касационни дела, като новообразуваните са 154. През 
2016 г. и до края на 2017 г. свършените дела на неин доклад са 207. Останали 
неприключени към 01.01.2018 г. са касационните производства по 25 дела, 
всички образувани през 2017 г. Последните заседания по тези 25 дела, освен 
едно, по което производството е било спряно, са проведени преди началото на 
проверката във ВАС и незабавно след постановяване на решенията, са върнати 
на административните съдилища. 

Беше проверено делото, по което производството е спряно: 
         Адм.д. № 13658/2017 г. /проверено на 23.05.2018 г./ е образувано по 
постъпила на 30.11.2017 г. касационна жалба срещу решение по адм.д. № 
1179/2017 г. по описа на АС – Бургас, с което е частично изменен ДРА, 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас. Според запис върху 
корицата, делото е образувано на 01.12.2017 г. Поставеният печат, 
представляващ акт за образуването съдържа номера на делото, дата 04.12.2017 
г., имената на докладчика (съдия Благовеста Липчева) и подпис на 
председател. На 04.12.2017 г. е извършено случайното разпределение на 
делото, автоматично от председателя на отделението между съдиите в 
отделението. За докладчик е определена съдия Благовеста Липчева. 
          От изготвения на 06.12.2017 г. списък на призованите лица е видно, че  
открито съдебно заседание е насрочено за 27.02.2018 г. Не се откри изричен 
акт за насрочване на делото за разглеждане в о.с.з. Призовките до страните са 
изпратени в деня на изготвяне на списъка на призованите лица. 
          В о.с.з. на 27.02.2018 г. е даден ход на делото по същество. С 
определение от з.з. на 28.02.2018 г. протоколното определение за даване ход по 
същество на делото е отменено и производството е спряно на основание чл. 
229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до приключване на дело С-481/2017 
г. на СЕС, образувано за тълкуване на нормите на чл. 189б и чл. 167 ЗКПО, по 
преюдициално запитване на АС – Велико Търново.  
          След справка на сайта на ВАС, се установи, че с определение от з.з. на 
17.09.2018 г. производството по адм.д. № 13658/2017 г. е възобновено и е 
разпоредено делото да се докладва на председателя на отделението за 
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насрочване.  В мотивите на определението е посочено, че делото на СЕС е 
приключило на 30.05.2018 г. О.с.з. е насрочено за 23.01.2019 г. 

Адм.д. № 5034/2017 г. е образувано на 03.05.2017 г. по касационни 
жалби против решението по адм.д. № 229/2016 г. на АС – Велико Търново. 
Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 17.10.2017 г., когато не му даден ход,  
предвид констатирана нередовност на една от касационните жалби и на 
касатора е дадена възможност в 7-дневен  срок да потвърди подадената жалба 
от адвокат, действал без пълномощно./съдебен състав: председател – Маруся 
Димитрова и членове – Милена Златкова и Благовеста Липчева-докладчик/ 
Делото е отложено без да е определена дата, с ново призоваване на страните. 
Следващото с.з. е насрочено на 16.01.2018 г., когато е даден ход по същество. 
/съдебен състав: председател – Маруся Димитрова и членове – Благовеста 
Липчева-докладчик и Стефка Кемалова/. С определение от з.з. на 19.01.2018 г. 
съдът в състав: председател – Маруся Димитрова и членове – Благовеста 
Липчева-докладчик и Стефка Кемалова, е отменил определението от о.с.з. на 
16.01.2018 г., с което е даден ход на спора по същество и е изпратил делото на 
АС – Велико Търново за произнасяне по направено искане  за поправка на 
допусната в обжалваното решение ОФГ, след което делото да бъде върнато на 
ВАС за произнасяне по касационните жалби. В о.с.з. на 10.04.2018 г. тричленен 
състав на Първо отделение, председател – Йордан Константинов и членове – 
Благовеста Липчева-докладчик и Стефка Кемалова, е дал ход на делото по 
същество. Решението е постановено на 17.04.2018 г. Данните са от 
електронното досие от деловодната програма. 

Извършени бяха справки на случаен принцип по деловодната програма  
относно приключени касационни дела на доклад на съдия Липчева, образувани 
през 2016 г. и 2017 г.  

Установи се следното:  
Адм.д. № 271/2016 г. е образувано на 11.01.2016 г. по к. ж. срещу 

решение по адм.д. № 7408/2014 г. на АССГ. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. 
на 25.10.2016 г., когато е обявено за решаване. Решението е постановено на 
31.10.2016 г. 

Адм.д. № 1085/2016 г. е образувано на 29.01.2016 г. по к.ж. срещу 
решението по адм.д. № 9902/2014 г. на АССГ. Насрочено е за разглеждане в 
о.с.з. на 01.11.2016 г., когато е приключено. Решението е постановено на 
01.12.2016 г. 

В едно о.с.з. са разгледани и приключени и следните дела: 
          адм.д. № 2217/2016 г., образувано на 19.02.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 2411/2015 г. на АС - Варна, насрочено за разглеждане на 
22.11.2016 г.;  

адм.д. № 4734/2016 г., образувано на 19.04.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 1961/2015 г. на АС - Варна, насрочено за разглеждане на 
07.02.2017 г.;  
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адм.д. № 5419/2016 г., образувано на 09.05.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 1961/2015 г. на АС - Варна, насрочено за разглеждане на 
14.02.2017 г.;  

адм.д. № 6332/2016 г., образувано на 31.05.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 2725/2015 г. на АС - Пловдив, насрочено за разглеждане 
на 27.02.2017 г.;  

адм.д. № 7031/2016 г., образувано на 15.06.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 11632/2013 г. на АССГ, насрочено за разглеждане на 
28.02.2017 г.;  

адм.д. № 8267/2016 г., образувано на 13.07.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 1025/2015 г. на АС - Бургас, насрочено за разглеждане на 
21.03.2017 г.;  

адм.д. № 8726/2016 г., образувано на 29.07.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 4408/2015 г. на АССГ, насрочено за разглеждане на 
28.03.2017 г.;  

адм.д. № 9013/2016 г., образувано на 11.08.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 2951/2014 г. на АС - Пловдив, насрочено за разглеждане 
на 04.04.2017 г.;  

адм.д. № 11876/2016 г., образувано на 21.10.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 480/2015 г. на АС – Велико Търново, насрочено за 
разглеждане на 02.05.2017 г.;  

адм.д. № 12538/2016 г., образувано на 08.11.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 7272/2014 г. на АССГ, насрочено за разглеждане на 
09.05.2017 г.;  

адм.д. № 13330/2016 г., образувано на 01.12.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 3778/2015 г. на АС - Варна, насрочено за разглеждане на 
16.05.2017 г.;  

адм.д. № 13719/2016 г., образувано на 09.12.2016 г. по к.ж. срещу 
решение по адм.д. № 390/2016 г. на АС - Варна, насрочено за разглеждане на 
16.05.2017 г.;  

Всички решения по гореописаните дела са постановени в предвидения 
едномесечен процесуален срок. 

Адм.д. № 14068/2016 г. е образувано на 16.12.2016 г. по касационна 
жалба против решението по адм.д. № 11895/2014 г. на АССГ. С определение от 
з.з. на 03.01.2017 г. тричленен състав на Първо отделение, с председател 
Йордан Константинов и членове – Милена Златкова и Благовеста Липчева-
докладчик, е оставил без движение касационната жалба и е указал 
отстраняване на нередовности – посочване на конкретни пороци на 
обжалваното решение, съставляващи касационни основания. След изпълнение 
на указанията делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 19.09.2017 г., когато е 
обявено за решаване. Решението е постановено на 26.09.2017 г. 

Адм.д. № 14421/2016 г. е образувано на 27.12.2016 г. по касационна 
жалба против решението по адм.д. № 402/2016 г. на АС – Варна. Насрочено е 
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за разглеждане в о.с.з. на 06.06.2017 г., когато не е даден ход, с оглед 
нередовна процедура по призоваване на ответника, който не е бил намерен на 
посочения адрес, посетен четири пъти - последно на 30.05.2017 г. Съдът е 
приел, че не е имало време за даване на указания за призоваване чрез залепване 
на уведомление по чл. 47 ГПК, на основание чл. 50, ал. 4 ГПК. Делото е 
отложено без посочване на дата, с указания по призоваването на ответника. В 
о.с.з. на 10.10.2017 г. е даден ход на спора по същество. Решението е 
постановено на 12.10.2017 г. В о.с.з. на 06.06.2017 г. съдебният състав е бил с 
председател – Маруся Димитрова и членове – Благовеста Липчева-докладчик и 
Стефка Кемалова. В следващото с.з., на 10.10.2017 г., председател на състава е 
Йордан Константинов. 

Адм.д. № 10175/2016 г. е образувано на 13.09.2016 г. по касационна 
жалба против решението по адм.д. № 7014/2015 г. на АССГ. С определение от 
з.з. на 19.09.2016 г. съдебният състав, председател – Йордан Константинов и 
членове – Милена Златкова и Благовеста Липчева-докладчик,  оставил без 
движение касационната жалба и е указал на жалбоподателя в посочен срок да 
представи доказателства за представителната власт на подалия жалбата 
адвокат пред касационната инстанция, или потвърди писмено извършените 
действия по подаването й. След отстраняване на нередовностите, делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 25.04.2017 г. /председател – Милена 
Златкова и членове – Благовеста Липчева-докладчик и Стефка Кемалова/, 
когато не е даден ход, с оглед нередовното призоваване на касатора чрез 
адвоката, за когото е било констатирано, че не притежава представителна 
власт. Разпоредено е призоваване на адреса по ТР. Делото е отложено без 
посочване на дата, с ново призоваване на страните, вкл. явилата се ответна 
страна. В о.с.з. на 19.09.2017 г. /председател – Маруся Димитрова и членове – 
Благовеста Липчева-докладчик и Стефка Кемалова/  е даден ход на делото, 
докладвано е, приети са представени в заседанието писмени доказателства от 
ответника по жалбата, дадена е възможност на касатора да се запознае с 
представените доказателства и да вземе становище по тях до следващото с.з., 
чиято дата не е определена. Делото е отложено с ново призоваване на страните. 
Ход по същество е даден в о.с.з. на 07.11.2017 г. /председател – Йордан 
Константинов и членове – Маруся Димитрова и Благовеста Липчева-
докладчик/ и решението е постановено на 14.11.2017 г. 

Адм.д. № 3497/2016 г. е образувано на 21.03.2016 г. по касационна жалба 
против решението по адм.д. № 7048/2015 г. на АССГ. Делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 13.12.2016 г., когато не му е даден ход. При проверка по 
допустимостта на к.ж., съдебният състав, председател Йордан Константинов и 
членове – Милена Златкова и Благовеста Липчева-докладчик, е констатирал, че 
е подадена срещу неподлежащ на обжалване акт. Оставил е без разглеждане 
к.ж. и е прекратил производството по адм.д. № 3497/2016 г. 

През 2017 г., в едно о.с.з. са разгледани и приключени: 
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адм.д. № 6998/2017 г., образувано на 16.06.2017 г. по к.ж. срещу 
решението по адм.д. № 529/2016 г. на АС – София-област, насрочено о.с.з. на 
07.02.2018 г.; 

адм.д. № 9540/2017 г., образувано на 11.09.2017 г. по к.ж. срещу 
решението по адм.д. № 2653/2015 г. на АСД – Варна, насрочено о.с.з. на 
16.01.2018 г.; 

адм.д. № 10574/2017 г., образувано на 19.09.2017 г., насрочено о.с.з. на 
16.01.2018 г. 

Решенията по трите дела са постановени в едномесечен срок.  
След проведени две съдебни заседания, са приключени следните 

административни дела: 
адм.д. № 6002/2017 г., образувано на 25.05.2017 г., насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 24.10.2017 г., когато не е даден ход и е отложено с ново 
призоваване на страните, като е уважена молба от представляващия касатора, 
във връзка с внезапното му заболяване и оттегляне на адвокатските 
пълномощия. В о.с.з. на 23.01.2018 г. е даден ход по същество и решението е 
постановено на 13.02.2018 г.; 

адм.д. № 7593/2017 г., образувано на 30.06.2017 г., насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 21.11.2017 г., когато е даден ход на делото, докладвано 
е, изслушани са страните, приети са доказателства и е дадена възможност на 
ответника по жалбата да представи „и останалата част от представените в с.з. 
доказателства”. Делото е отложено с ново призоваване на явилите се страни. В 
о.с.з. на 06.02.2018 г. е даден ход по същество. Решението е постановено на 
13.02.2018 г.; 

адм.д. № 11869/2017 г., образувано на 18.10.2017 г., насрочено в о.с.з. на 
13.02.2018 г., когато не е даден ход, с оглед нередовна процедура по 
призоваване на ответника, който не се явява и не се представлява в с.з. От 
върнатата призовка е констатирано, че същата е връчена на адвокат, който не е 
посочен като съдебен адресат. Указано е ответникът да бъде призован от 
адреса по ТР и от адреса, посочен в жалбата до АССГ. В о.с.з. на 27.03.2018 г. е 
даден ход по същество и решението е постановено на 03.04.2018 г. 

адм.д. № 11297/2017 г. е образувано на 04.10.2017 г., насрочено е в о.с.з. 
на 06.02.2018 г., когато не е даден ход и е отложено с ново призоваване на 
страните, като е уважена молба от управителя на касатора, във връзка с 
внезапното му заболяване и оттегляне на адвокатските пълномощия. В о.с.з. на 
20.03.2018 г. е даден ход по същество и решението е постановено на 28.03.2018 
г. 

По адм.д. № 7593/2017 г. и адм.д. № 11869/2017 г., съдебният състав, 
разгледал делото и в двете заседания е един и същ: председател Маруся 
Димитрова и членове – Благовеста Липчева-докладчик и Стефка Кемалова. По 
адм.д. № 6002/2017 г. съставът разгледал делото в о.с.з. на 24.10.2017 г. е с 
председател – Йордан Константинов и членове – Маруся Димитрова-
докладчик и Милена Славейкова. В о.с.з. на 23.01.2018 г., когато делото е 
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обявено за решаване, председател на състава е Маруся Димитрова, а членове  
са Благовеста Липчева-докладчик и Стефка Кемалова. Промяна в състава се 
констатира  по адм.д. № 11297/2017 г. В о.с.з. на 06.02.2018 г. председател е 
Маруся Димитрова, а членове Благовеста Липчева-докладчик и Стефка 
Кемалова, докато в о.с.з. на 20.03.2018 г. председател на състава е Румяна 
Монова. 

По адм.д. № 7900/2017 г., образувано на 10.07.2017 г. и адм.д. № 
11083/2017 г., образувано на 28.09.2017 г., след извършена служебна проверка 
от съдебния състав, с определения от з.з., съответно на 04.09.2017 г. и на 
02.10.2017 г., касационните жалби са оставени без движение и на 
жалбоподателите са дадени указания за отстраняване на нередовности, чрез 
посочване на конкретните пороци в обжалваните решения, представляващи 
касационни основания. След изпълнение на указанията, адм.д. № 7900/2017 г. е 
насрочено в .с.з. на 23.01.2018 г., а адм.д. № 11083/2017 г. – на 06.02.2018 г. 
Приключени са в съответното заседание и решенията са постановени в 
едноседмичен срок. 
 

Докладчик – съдия Здравка Шуменска 
Съдия Здравка Шуменска е участвала в работата на отделението през 

цялата 2016 г., а от началото на м. март 2017 г. е член от състава на друго 
отделение на ВАС. Според предоставените от съда справки, към 01.01.2016 г. е 
имало 31 висящи дела, на доклад на съдия Шуменска, образувани през 
предходни периоди – 30 броя от 2015 г. и 1 дело – от 2013 г. През 2016 г. са й 
разпределени 66 касационни дела. Няма данни да са й разпределяни 
касационни дела в Първо отделение през 2017 г. През периода 2016 г. – 2017 г., 
пак според предоставените на проверяващите справки от съда, са свършени 97 
касационни дела на доклад на съдия Шуменска, т.е., всичките, които е имала 
на разглеждане. Тъй като всички касационни дела, на доклад на съдия 
Шуменска са били върнати в административните съдилища до края на 2017 г., 
дела от този вид не са проверени. 

На случаен принцип бяха проверени следните дела по данни от 
електронните им досиета в деловодната програма на съда: 

Разгледани и решени в едно съдебно заседание касационни дела, на 
доклад на съдия Здравка Шуменска: 

адм.д. № 2359/2016 г., образувано на 23.02.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
17.05.2016 г./продължителност на производството – до три месеца/. Решението 
е постановено на 08.06.2017 г., т.е. една година след последното с.з., в което 
делото е обявено за решаване. 

адм.д. № 3402/2016 г., образувано на 18.03.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
31.05.2016 г./продължителност на производството – до три месеца/. Решението 
е постановено на 01.02.2017 г., т.е. седем месеца след последното с.з., в което 
делото е обявено за решаване. 
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адм.д. № 4325/2016 г., образувано на 08.04.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
07.06.2016 г./продължителност на производството – два месеца/. Решението е 
постановено на 01.02.2017 г., т.е. около осем месеца след последното с.з., в 
което делото е обявено за решаване. 

адм.д. № 7082/2016 г., образувано на 16.06.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
11.10.2016 г./продължителност на производството – до четири месеца/. 
Решението е постановено на 20.12.2017 г., т.е. една година и два месеца след 
последното с.з., в което делото е обявено за решаване. 

адм.д. № 8083/2016 г., образувано на 08.07.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
25.10.2016 г./продължителност на производството – до четири месеца/. 
Решението е постановено на 20.12.2017 г., т.е. една година и един месец след 
последното с.з., в което делото е обявено за решаване. 

адм.д. № 9033/2016 г., образувано на 15.08.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
15.11.2016 г./продължителност на производството – три месеца/. Решението е 
постановено на 20.12.2017 г., т.е. една година и един месец след последното 
с.з., в което делото е обявено за решаване. 

адм.д. № 10187/2016 г., образувано на 13.09.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
22.11.2016 г./продължителност на производството – до три месеца/. Решението 
е постановено на 01.03.2018 г., т.е. петнадесет месеца след последното с.з., в 
което делото е обявено за решаване. 

адм.д. № 12116/2016 г., образувано на 27.10.2016 г. и свършено в о.с.з. на 
17.01.2017 г./продължителност на производството – до три месеца/. Решението 
е постановено на 01.03.2018 г., т.е. една година и един месец след последното 
с.з., в което делото е обявено за решаване. 

Адм.д. № 524/2016 г. е образувано на 14.01.2016 г. по постъпили 
касационни жалби против решението по адм.д. № 2771/2014 г. на АС – 
Пловдив. С определение от з.з. на 18.01.2016 г. тричленен състав на Първо 
отделение на ВАС, с председател Йордан Константинов и членове – Здравка 
Шуменска-докладчик и Благовеста Липчева, е оставил без движение една от 
касационните жалби и е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок да представи 
доказателства за процесуалното представителство пред касационната 
инстанция на подалия жалбата адвокат. О.с.з. е насрочено на 03.05.2016 г., 
когато делото е обявено за решаване /продължителност на производството – до 
пет месеца/. Решението е постановено на 04.05.2017 г., т.е. една година след 
последното с.з., в което делото е обявено за решаване. 

 Адм.д. № 6333/2016 г. е образувано на 31.05.2016 г. по касационна 
жалба на директора на Дирекция „ОДОП” – Бургас срещу решението по адм.д. 
№ 1194/2015 г. на АС – Бургас. В насроченото на 04.10.2016 г. първо о.с.з. не е 
даден ход на делото, предвид подадена от касационния жалбоподател молба на 
03.10.2016 г. за отлагане на съдебното заседание, поради внезапно заболяване, 
оттегляне на пълномощията за двама адвокати и командироване на 
упълномощения редовно трети адвокат. Констатирана е липса на доказателства 
за процесуалното представителство от подалия касационната жалба 
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юрисконсулт. На жалбоподателя са дадени указания да представи 
доказателства за упълномощаването на лицето, подало касационната жалба. 
Делото е отложено без посочване на датата, с ново призоваване на страните. 
Следващото с.з. е насрочено за 13.12.2016 г. и тогава делото е обявено за 
решаване. /производството е продължило до шест месеца/. Решението е 
постановено на 29.05.2017 г., т.е. след около пет месеца и половина от 
последното с.з., в което е приключило разглеждането на делото. 
 

Докладчик – съдия Мадлен Петрова 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени в края 

на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на доклад на 
съдия Петрова, са 107, като 2 от тях са образувани през 2013 г., 10 – през 2014 
г., а останалите 95 – през 2015 г. През 2016 г. и 2017 г., на доклад на съдия 
Петрова, са разгледани общо 262 касационни дела, като новообразуваните са 
154, от тях 79 – образувани през 2016 г. и 75 – през 2017 г. През 2016 г. и до 
края на 2017 г. свършените дела на неин доклад са 219. Останали 
неприключени към 01.01.2018 г. са касационните производства по 40 дела, 39 – 
образувани през 2017 г., 1 – през 2015 г.  

Проверката на предоставените данни по неприключените към 01.01.2018 
г. касационни производства на доклад на съдия Петрова показа, че е допусната 
не само сборна грешка в данните. Посоченото за висящо адм.д. № 10338/2015 
г. е образувано на 11.09.2015 г. и е било разпределено на съдия Стефка 
Кемалова. Разгледано е и решено в едно о.с.з., проведено на 27.09.2016 г. 
Продължилото около една година производство е приключило с решение № 
11266/25.10.2016 г., постановено от състав с председател Йордан Константинов 
и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова, с което обжалваното 
решение на АССГ, постановено по адм.д. № 9986/2012 г. е било отменено и 
делото – върнато за ново разглеждане от друг състав на АССГ. С решение от 
21.12.2016 г. същият съдебен състав, в закрито заседание на 19.12.2016 г. се е 
произнесъл по искане вх. № 17073/24.11.2016 г., направено от касационния 
жалбоподател, за допълване на решение № 11266/25.10.2016 г., като го е 
отхвърлил. С решение № 11360/28.09.2017 г., ВАС, Петчленен състав на Първа 
колегия, в производство по реда на чл. 239 АПК, е отменил решение № 
14146/21.12.2016 г., постановено по адм.д. № 10338/2015 г. на ВАС, Първо 
отделение и е върнал делото за провеждане на производство по реда на чл. 
176 АПК по постъпилото искане № 17073/24.11.2016 г., в открито съдебно 
заседание, с призоваване на страните. След връщане на делото в 
деловодството на Първо отделение, то е насрочено за разглеждане на искането 
за допълване на основното решение в о.с.з. на 23.01.2018 г. Разгледано е от 
състав с председател Милена Златкова и членове – Мадлен Петрова-докладчик 
и Емилия Иванова. Новият състав е определен, с оглед забраната, в това 
разглеждане да участва състав, постановил отменения от петчленен състав акт. 
Производството по чл. 176 АПК е приключено в о.с.з. на 23.01.2018 г. и 
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решението е постановено на 16.02.2018 г. С него молбата е отхвърлена като 
неоснователна. В заключение може да се каже, че съдия Мадлен Петрова е 
участвала като докладчик единствено в производството по чл. 176 АПК, 
относно искането за допълване на основното решение, постановено от друг 
състав, с докладчик – Стефка Кемалова, още в края на 2016 г. Самото 
производство по чл. 176 АПК е продължило до три месеца 

 Статистиците са включили адм.д. № 1067/2017 г. в списъка с висящи 
към 01.01.2018 г. дела на доклад на съдия Петрова. Установи се, че делото е 
било разпределено първоначално на съдия Мадлен Петрова, като след отменен 
ход по същество, даден в о.с.з. на 24.10.2017 г., делото отново е било 
насрочено в о.с.з. на 06.02.2018 г., но докладчик по него вече е съдия Росица 
Драганова. 

Производството по посоченото в същия списък адм.д. № 2018/2017 г., 
образувано на 17.02.2017 г. по касационна жалба на директора на Дирекция 
„ОДОП” – Бургас срещу решението по адм.д. № 1565/2016 г. на АС – Бургас, е 
било прекратено с протоколно определение от о.с.з. на 06.06.2017 г. В 
съдебното заседание е констатирано, че по депозираното на 13.01.2017 г. пред 
АС – Бургас искане за постановяване на решение по чл. 175 АПК, за поправка 
на ОФГ, няма произнасяне от АС – Бургас. Делото е изпратено на АС – Бургас 
за произнасяне по искането, като е разпоредено след връщането му обратно 
във ВАС „касационната жалба да се администрира за разглеждането й по 
същество”. Вместо при връщането от АС – Бургас да се образува ново 
административно дело, под нов номер, прекратеното адм.д. № 2018/2017 г. е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 16.01.2018 г., когато не му е даден ход и 
касационната жалба е изпратена на председателя на Първо отделение на ВАС 
за образуване на ново дело, с призоваване на страните.  И в двете съдебни 
заседания делото е разгледано от един и същ състав: председател – Светлозара 
Анчева и членове – Милена Златкова и Мадлен Петрова – докладчик.  

Всички 37 висящи към 01.01.2018 г. административни касационни 
производства, по които е докладчик съдия Петрова, са свършени  до 
приключване на проверката: 3 – през м. януари 2018 г., 12 – през м. февруари 
2018 г., 12 – през м. март 2018 г., 7 – през м. април 2018 г., 2 – през м. май 2018 
г. и 1 – на 05.06.2018 г. След справки в сайта на съда, от проверяващите бе 
установено, че всичките 37 дела са приключени с постановяване на акт по 
същество. Не е извършена допълнителна проверка по списъка на 
приключените през 2016 г. и 2017 г. общо 219 дела. 

Проверени бяха дела, на доклад на съдия Мадлен Петрова, все още 
намиращи се във ВАС: 
          Адм.д. № 7158/2017 г. е образувано на 21.06.2017 г. по касационна жалба 
постъпила на 19.06.2017 г. от АССГ. Подадена е срещу решение по адм.д. № 
12715/2016 г. по описа на АССГ, с което е оставена без уважение жалбата 
срещу заповед за налагане на ПАМ на основание чл. 186, ал. 1, т. 1 ЗДДС на 
заместник-директора на ТД на НАП - София. Актът за образуване на делото е 
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във формата на печат, съдържащ номера на делото, дата 21.06.2017 г., имената 
на докладчика и подпис на председател. Разпределението е извършено на 
21.06.2017 г. автоматично от председателя на Първо отделение между съдиите 
от отделението. За докладчик е определена съдия Мадлен Петрова. 

Заедно с касационната жалба, на 19.06.2017 г. е постъпила и частна 
жалба от същата страна срещу разпореждане на първоинстанционния съд за 
издаване на изпълнителен лист въз основа на обжалваното решение. По 
частната жалба в закрито заседание е постановено определение № 
11046/21.09.2017 г., с което разпореждането на АССГ за издаване на 
изпълнителен лист е отменено. 

 На 23.06.2017 г. по делото е постановено определение на състава за 
оставяне на касационната жалба без движение и е указано внасяне на държавна 
такса. Съобщението е изпратено на 29.06.2017 г. и е връчено на адресата на 
08.08.2017 г. На 14.08.2017 г. по делото е подадена молба от касатора, с която 
са представени доказателства за платена държавна такса. 

На 28.09.2017 г. е изготвен списък на призованите лица за открито 
съдебно заседание за 06.03.2018 г., като за насрочването липсва изричен акт. 
Призовките до страните са изпратени на 28.09.2017 г.  

В о.с.з. на 06.03.2018 г. не е даден ход на делото, като е констатирана 
нередовност на касационната жалба. Оставена е без движение и на 
жалбоподателя е указано в определен срок да представи надлежно 
пълномощно или да приподпише касационната жалба. На 03.04.2018 г. по факс 
е подадена молба от процесуалния представител на жалбоподателя с 
приложени писмени доказателства за наличие на представителна власт. На 
03.04.2018 г., с положено върху молбата ръкописно разпореждане, съдържащо 
дата и подпис, но не и имената на постановилия го съдия, делото е докладвано 
на председателя на Първо отделение за насрочване на о.с.з. 

На 16.05.2018 г. е изготвен списък на призованите лица за открито 
съдебно заседание за 05.06.2018 г. Призовките до страните са изпратени на 
16.05.2018 г. Делото е проверено на 22.05.2018 г.  

Адм.д. № 8953/2017 г. е образувано на 17.08.2017 г., видно от поставения 
печат, съдържащ номер на делото, дата 17.08.2017 г., имената на докладчика и 
подпис на председател. Касационната жалба е постъпила на 16.08.2017 г. от АС 
– Пловдив. Подадена е срещу решение по адм.д. № 2120/2016 г. по описа на 
АС – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата срещу ДРА, издаден от 
орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив. Разпределението е извършено 
на 17.08.2017 г., автоматично, от председателя на отделението между съдиите 
от отделението. За докладчик е определена съдия Мадлен Петрова. 

На 01.09.2017 г. по делото е постановено определение на състава 
(Йордан Константинов, Светлозара Анчева и Мадлен Петрова – докладчик) за 
оставяне на касационната жалба без движение, като е указано да се посочат 
конкретните пороци на обжалваното решение, представляващи касационни 
основания. Съобщението е изпратено на 04.09.2017 г. Молба от касатора е 
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постъпила на 19.09.2017 г. С разпореждане от 20.09.2017 г. допълнителната 
молба е изпратена на ответника за отговор в 14-дневен срок.  

На 25.09.2017 г. е изготвен списък на призованите лица за открито 
съдебно заседание на 27.02.2018 г., като липсва акт за насрочването. 
Призовките до страните са изпратени в деня на изготвяне на списъка на 
призованите лица. 

В о.с.з. на 27.02.2018 г.  съдът не е дал ход на делото и е отложил 
заседанието по молба на жалбоподателя, тъй като същият променил 
процесуалния си представител и бил възпрепятстван да се яви лично. 
Отлагането е без посочване на дата и с ново призоваване на страните. Видно от 
изготвения на 06.03.2018 г. списък на призованите лица, следващото о.с.з. е 
насрочено за 10.04.2018 г., когато е даден ход на делото по същество. Делото е 
проверено на 22.05.2018 г. Видно от деловодната програма решението е 
постановено на 31.07.2018 г. 

Адм.д. № 11085/2017 г. е образувано на 29.09.2017 г., видно от корицата 
и от печата за образуване, по касационна жалба постъпила на 27.09.2017 г. от 
АС – Пловдив. Подадена е срещу решение по адм.д. № 1731/2015 г. по описа 
на АС – Пловдив, с което е отменен ДРА, издаден от орган по приходите при 
ТД на НАП - Пловдив. Делото е разпределено на 29.09.2017 г. автоматично от 
председателя на отделението между съдиите от отделението. За докладчик е 
определена съдия Мадлен Петрова. 

Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 06.03.2018 г., видно от 
изготвения на 05.10.2017 г. списък на призованите лица. Призовките до 
страните са изпратени в деня на изготвяне на списъка на призованите лица. 

В о.с.з. на 06.03.2018 г. е даден ход на делото, извършена е промяна в 
наименованието на ответника, според вписването в ТР. Постановено е 
определение за даване ход по същество. С определение от з.з. на 21.03.2018 г. 
даденият в о.с.з. ход по същество е отменен и е наредено делото да се докладва 
на председателя на отделението за насрочване. Определението е постановено, 
във връзка с направено от ответника искане, заради погрешна промяна в 
наименованието му, извършена в о.с.з. на 06.03.2018 г. В о.с.з. на 08.05.2018 г. 
е отменено определението от предходното съдебно заседание, с което 
ответникът е вписан с друго наименование, като делото е продължило с 
наименованието на ответника, посочено в касационната жалба. Постановено е 
определение за даване на ход по същество. Делото е проверено на 23.05.2018 г. 
Видно от деловодната програма, решението е постановено на 30.07.2018 г.  

Адм.д. № 8853/2017 год. е образувано на 14.08.2017 г. по постъпила на 
11.08.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС – Бургас по адм.дело № 
44/2017 г., 6-ти състав. На 14.08.2017 г. разпределението е извършено от 
председателя на Първо отделение съдия Йордан Константинов между съдиите 
от отделението и за докладчик е определена съдия Мадлен Петрова. Група на 
разпределение „Първо отделение-КЖ”. Не се намери изричен акт за 
насрочване. Датата за съдебното заседание – 06.02.2018 г. се установява от 
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списъка на лицата за призоваване, съставен на 29.08.2017 г. Дата липсва и в 
печата за образуване. Нанесена е на корицата на делото. 

С разпореждане от 05.02.2018 г. на и.ф. председател на Първо отделение 
на ВАС – съдия Йордан Константинов, предвид обстоятелството, че съдия 
Мадлен Петрова ползва разрешен отпуск и изразено съгласие от съдия Росица 
Драганова, е наредено насрочените за с.з. на 06.02.2018 г. дела, разпределени 
на доклад на съдия Петрова, да бъдат поети от съдия Драганова. 

В о.с.з. на 06.02.2018 г. съдебен състав на Първо отделение, с 
председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова и Росица 
Драганова-докладчик не е дал ход на делото и е оставил без движение 
касационната жалба, като е дал указания на касатора в 7-дневен срок от 
получаване на съобщението да представи надлежно адвокатско пълномощно, 
да потвърди извършените процесуални действия от адвоката по подаване на 
КЖ или да приподпише същата. Съобщението е изпратено на 19.02.2018 г. и е 
получено на 06.03.2018 г. На 07.03.2018 г. в съда е постъпила молба от 
касатора в изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 09.03.2018 г. 
на докладчика – съдия М.Петрова, е наредено делото да се докладва на 
председателя на Първо отделение за насрочване.  

Видно от съставения на 28.03.2018 г. списък за призоваване на лицата 
делото е насрочено за 24.04.2018 г., когато е даден ход по същество и съдът в 
състав, председател Йордан Константинов и членове – Светлозара Анчева и 
Мадлен Петрова, е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

С решение 6801 от 23.05.2018 год. съдът е отменил частично решението 
на АС – Бургас, като вместо него е постановил друго, с което е отменил 
ревизионния акт в същата част. В останалата част обжалваното решение е 
оставено в сила. 

Адм.д № 6996/2017 г. е образувано на 19.06.2017 г. по постъпили на 
15.06.2017 г. две касационни жалби срещу решението по адм.д. № 9899/2016 г. 
на АССГ. Приложени са делата на АССГ  - адм.д. № 9899/2016 г. и адм.д. № 
8822/2013 г., както и на ВАС – адм.д. № 12657/2015 г., заедно с приложения: 4 
тома, 4 класьора и 11 папки. Разпределено е на 19.06.2017 г. от председателя на 
Първо отделение съдия Константинов автоматично, между съдиите от 
отделението и за докладчик е определена съдия Мадлен Петрова. Група на 
разпределение: „І отделение – КЖ”. Насрочено е за разглеждане на 12.12.2017 
г., видно от списъка на лицата за призоваване, изготвен на 29.06.2017 г. С 
разпореждане от 12.12.2017 г. /за председател на отделението – съдия Бисер 
Цветков/, е определено делото, насрочено за 12.12.2017 г.,  да бъде разгледано 
от състав: Светлозара Анчева, Мадлен Петрова и Росица Драганова, която да 
замести съдия Милена Златкова, участвала в състава, разгледал адм.д. № 
12657/2015 г. на ВАС /основание – заповед № 331/19.03.2015 г. на 
председателя на ВАС и чл. 225 АПК/. В с.з. на 12.12.2017 г. съдът е дал ход на 
делото, докладвал е касационните жалби, изслушал е явилите се страни, приел 
е доказателства по разноските за водене на делото и е дал ход по същество. 
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Обявил е, че ще се произнесе с решение в законния срок. До 05.06.2018 г. 
решението не е постановено. Следва да се има предвид фактическата и правна 
сложност на казуса. Видно от деловодната програма, решението е постановено 
на 24.07.2018 г.   
 

Докладчик – съдия Маруся Димитрова 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени в края 

на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на доклад на 
съдия Димитрова, са 100, като 13 са образувани през 2014 г., а останалите 87 – 
през 2015 г. През 2016 г. и 2017 г., на доклад на съдия Димитрова, са 
разгледани общо 253 касационни дела, като новообразуваните са 153, от тях  – 
80 образувани през 2016 г. и 73 – през 2017 г. През 2016 г. и до края на 2017 г. 
свършените дела на неин доклад са 213. Всички висящи, образувани през 2014 
г. и 2015 г. касационни дела са приключени към 01.01.2018 г. В списъка със 
свършените дела са пропуснати адм.д. № 15174/2014 г. и адм.д. № 6983/2015 г. 
Приключени са и всички образувани през 2016 г., с изключение на адм.д. № 
13790/2016 г., образувано на 12.12.2016 г., насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
03.10.2016 г., когато не е даден ход на делото и касационната жалба е оставена 
без движение, обявено е за решаване в следващото о.с.з. – на 23.01.2018 г. и 
решението е постановено на 07.02.2018 г. 

От образуваните през 2017 г., разпределени на доклад на съдия 
Димитрова касационни дела, към 01.01.2018 г. неприключените са 39. От тях 
по 37 производствата са приключени  до края на месец май 2018 г. с 
постановяване на акт по същество. През м. януари са проведени последни 
заседания по разглеждането на 5 дела, през м. февруари – на 11, през м. март – 
на 13, през м. април – на 7 и през м. май – на 1. Към края на проверката са 
останали неприключени две дела – адм.д. № 9173/2017 г. и адм.д. №  
8952/2017г. 

Бяха проверени следните касационни дела: 
 Адм.д. № 8952/2017 г. e образувано на 17.08.2017 г. по постъпила на 

16.08.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС – Пловдив по адм.д. № 
742/2017 г. Обжалваното решение е постановено при ново разглеждане на 
жалба срещу РА на ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение на директора 
на Д „ОДОП” при ТД на НАП – Пловдив. При първоначалното обжалване на 
решението на АС – Пловдив по адм.д. № 756/2015 г., то е отменено изцяло с 
решение по адм.д. № 13962/2016 г. на ВАС, Осмо отделение и делото е върнато 
за ново разглеждане от друг състав на АС – Пловдив. Разпределено е на 
17.08.2017 г. автоматично от председателя на отделението между съдиите от 
отделението. Съдия  Маруся Димитрова е определена за докладчик. Видно от 
изготвения  на 29.08.2017 г. списък на лицата за призоваване, о.с.з. е насрочено 
за 27.02.2018 г. Призовките до страните са изпратени на 29.08.2017 г. На 
08.02.2018 г. в съда е постъпила молба от ответника, изпратена в изпълнение 
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на разпореждане на докладчика от 09.02.2018 г. на другата страна за 
становище.  

В о.с.з. на 27.02.2018 г. е даден ход на делото, приети са представените 
от страните писмени доказателства и съдът /председател – Маруся Димитрова-
докладчик и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова/ е обявил, че ще 
се произнесе с решение в срок. С решение № 3725/22.03.2018 г. обжалваното 
решение на АС – Пловдив е отменено. В една част е постановено ново 
решение, а в другата част делото е внесено в открито заседание за събиране на 
доказателства, като е назначена графологическа експертиза и са дадени 
указания на страните. Насрочено е о.с.з. на 29.05.2018 г., което поради липса на 
изричен акт, се установява от изготвения на 26.03.2018 г. списък на лицата за 
призоваване. На същата дата са изпратени и призовките. На 24.04.2018 г. е 
постъпила молба с доказателствени искания от касатора, препис от която на 
29.04.2018 г. е изпратен на другата страна, в изпълнение на разпореждане от 
25.04.2018 г. на докладчика. На 03.05.2018 г. е постъпила молба от вещото 
лице, с която уведомява, че няма да успее да изготви заключение до датата на 
заседанието, поради големия обем на материалите, които трябва да изследва. 
Молбата е администрирана от докладчика, като с разпореждане от 04.05.2018 г. 
е наредено препис от нея да се изпрати на жалбоподателя. 

Проведени са о.с.з. на 29.05.2018 г., на 02.10.2018 г. и е насрочено о.с.з. 
на 12.02.2019 г. Заседанията са отложени поради неизготвено заключение по 
допуснатата с решението графологическа експертиза. Датите за съдебните 
заседания са определени от председателя на Първо отделение. 

Адм.д. № 13381/2017 г. е образувано на 27.11.2017 г., видно от печата, 
съдържащ номер на делото, дата, имената на докладчика и подпис на 
председател. Касационната жалба е постъпила на 23.11.2017 г. от АС – 
Пловдив. Подадена е от директора на Д”ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП 
срещу решение по адм.д. № 1428/2016 г. по описа на АС – Пловдив, с което е 
отменен ДРА. Касационното дело е разпределено на 27.11.2017 г. автоматично 
от председателя на Първо отделение между съдиите в отделението. За 
докладчик е определена съдия Маруся Димитрова. Според изготвения на 
30.11.2017 г. списък на призованите лица, откритото съдебно заседание е 
насрочено за 03.04.2018 г. Призовките до страните са изпратени в деня на 
изготвяне на списъка на призованите лица. В о.с.з. на 03.04.2018 г. е даден ход 
по същество. Делото е проверено на 22.05.2018 г., когато решението все още не 
е било обявено.  

Адм.д. № 9173/2017 г. е образувано на 25.08.2017 г. видно от корицата. В 
печата за образуване, съдържащ номер на делото, е нанесена дата 30.08.2017 г., 
имената на докладчика и подпис на председател. Касационната жалба е 
постъпила на 24.08.2017 г. от АС – Бургас. Подадена е срещу решение по 
адм.д. №758/2017 г. по описа на АС – Бургас, с което е отхвърлена жалбата 
срещу ДРА, издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас. 
Разпределението на делото във ВАС е извършено на 30.08.2017 г. автоматично 
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от председателя на Първо отделение, между съдиите в отделението. За 
докладчик е определена съдия Маруся Димитрова. От изготвения на 08.09.2017 
г. списък на призованите лица е видно, че откритото съдебно заседание е 
насрочено за 13.03.2018 г., когато съдът /председател Маруся Димитрова-
докладчик и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова/ е обявил 
делото за решаване. С определение от з.з. на 02.04.2018 г. съдът, без да отмени 
хода по същество, е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 
1, т. 4 ГПК, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до приключване на дело С-481/2017 г. на 
СЕС, образувано по преюдициално запитване от АС – Велико Търново за 
тълкуване на нормите на чл. 189б и чл. 167 ЗКПО. Делото е проверено на 
23.05.2018 г.  

С определение от з.з. на 27.07.2018 г. състав с председател Мариника 
Чернева и членове – Маруся Димитрова-докладчик и Стефка Кемалова, е 
възобновил производството, предвид отпадане на пречката по движението му с 
постановяване на решение от 30.05.2018 г. по дело С-481/17 на СЕС. Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 27.11.2018 г. 
 

Докладчик – съдия Милена Златкова 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени в края 

на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на доклад на 
съдия Златкова, са 45, като 1 от тях е образувано през 2014 г., а останалите 44 – 
през 2015 г. През 2016 г., на доклад на съдия Златкова, са разгледани общо 127  
касационни дела, като новообразуваните са 82, свършени са 52 и към 
01.01.2017 г. е имало 75 неприключени. През 2017 г., на доклад на съдия 
Златкова са разгледани 153 дела, от които новообразуваните са 78, свършени са 
107 и висящите към 01.01.2018 г. са 46. Според списъка с висящите към 
31.12.2017 г. касационни дела, те са 46. От тези 46 дела, 2 са образувани през 
2016 г., а всички останали – през 2017 г. Не е включено адм.д. № 14633/2017 г., 
включено е адм.д. № 11627/2017 г., образувано по молба за отмяна на влязло в 
сила решение на АС, разгледано по реда на чл. 237 и сл. АПК. 

По данните от сайта на съда, се установи: 
Адм.д. № 2494/2016 г. е образувано на 25.02.2016 г. по касационна жалба 

срещу решението по адм.д. 0 2711/2014 г.  на АС – Пловдив. С определение от 
з.з. на 29.02.2016 г. съдебният състав /председател Здравка Шуменска и 
членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик/, е оставил без 
движение касационната жалба и е дал указания на касатора в 7-дневен срок от 
получаване на съобщението да представи доказателства за платена дължима 
държавна такса. Делото е насрочено в о.с.з. на 21.02.2017 г., една година по-
късно, когато е разгледано от състав с председател Румяна Монова и членове – 
Йордан Константинов и Милена Златкова-докладчик. В това заседание ход на 
делото не е даден, като на касатора е предоставена възможност да организира 
защитата си и представи доказателства до следващото о.с.з., предвид на 
изявлението му, че упълномощеният адвокат бил „със спрени адвокатски 
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права”. В следващото о.с.з., проведено на 06.06.2017 г. от състав с председател 
Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен 
Петрова, делото е отложено, предвид молба, подкрепена с доказателства, 
подадена от управителя на жалбоподателя, с оглед здравословното му 
състояние. В о.с.з. на 17.10.2017 г., проведено от същия съдебен състав, отново 
не е даден ход, с оглед идентична молба от управителя на дружеството-
касатор. Съдът му е указал до датата на следващото о.с.з. да потвърди 
извършените процесуални действия от адвоката със спрени права или да 
приподпише касационната жалба. За трети път му е дал възможност да 
организира професионална процесуална защита. В о.с.з. на 16.01.2018 г. 
съставът е дал ход на делото, докладвал го е, изслушал е страните, оставил е 
без уважение искания на процесуалния представител на касатора за събиране 
на писмени доказателства и за спиране на производството, дал е ход по 
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението 
е постановено на 29.01.2018 г. Всяко о.с.з. е отложено без определяне на датата 
на следващото о.с.з., насрочено от председателя на отделението. 

Адм.д. № 13366/2016 г. е образувано на 01.12.2016 г. по касационна 
жалба срещу решение по адм.д. № 718/2015 г. на АС – Бургас. Насрочено е за 
разглеждане в о.с.з. на 26.09.2017 г., т.е. след  около 10 месеца, когато 
съдебният състав /председател Йордан Константинов и членове – Светлозара 
Анчева и Милена Златкова-докладчик/, е дал ход на спора по същество. С 
определение от 11.10.2017 г., от з.з. на 09.10.2017 г., същият съдебен състав е 
отменил четените в о.с.з. определения за даване ход на делото и на устните 
състезания, конституирал е като ответник по касационната жалба дружеството 
в ликвидация, представлявано от ликвидатора и е разпоредил делото да се 
докладва на председателя на Първо отделение  на ВАС за насрочване в о.с.з. 
Заседанието е насрочено за 21.11.2017 г., когато съставът /председател 
Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен 
Петрова/ не е дал ход на делото, тъй като при служебна справка в ТР е било 
констатирано, че дружеството-ответник от 16.11.2017 г. има нов ликвидатор и 
го е отложил за друга дата, с ново призоваване на страните. В о.с.з. на 
23.01.2018 г. същият съдебен състав е дал ход на делото по същество и го е 
обявил за решаване. Решението е постановено и обявено на 15.02.2018 г.   

Проверката на предоставените данни по неприключените към 01.01.2018 
г. 43 броя, образувани през 2017 г. касационни производства на доклад на 
съдия Златкова, показа, че към 01.05.2018 г. са приключени 37 дела, от тях: 
през м. януари 2018 г. – 6, през м. февруари 2018 г. – 10, през м. март 2018 г. –  
9, от които едно – прекратено, през м. април – 12. През м. май са приключени 3 
броя касационни дела. Все още не са приключени 3 броя дела: адм.д. № 
8190/2017 г., насрочено за 04.12.2018 г.; адм.д. № 8618/2017 г., насрочено за 
15.01.2019 г. и адм.д. № 11025/2017 г., насрочено за 20.11.2018 г. 

С акт по същество са приключени 39 от делата и производството по 1 
дело е прекратено. 
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Адм.д. № 9377/2017 г. е образувано на 04.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 4976/2017 г. на АССГ. Насрочено е за разглеждане 
в о.с.з. на 06.03.2018 г. В о.с.з. на 06.03.2018 г. не е даден ход на делото. 
Съдебният състав /председател Светлозара Анчева и членове – Милена 
Златкова-докладчик и Мадлен Петрова/ е приел, че касационната жалба е 
недопустима, тъй като е подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на 
обжалване. Съгласно изричната разпоредба на чл. 268, ал. 2 ДОПК, решението 
на административния съд, постановено в рамките на производството по реда на 
чл. 268 ДОПК е окончателно и не подлежи на обжалване. С протоколно 
определение касационната жалба е оставена без разглеждане и производството 
по делото е прекратено. 

Почти всички дела са приключени в едно открито съдебно заседание. 
Решенията по всички дела са постановени в рамките на едномесечния 
процесуален срок. 

Адм.д. № 8787/2017 г. е образувано на 10.08.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 11340/2015 г. на АССГ. След осъществена 
служебна проверка по редовността на жалбата, съдебният състав /председател 
Йордан Константинов и членове – Милена Златкова-докладчик и Милена 
Славейкова/ я  е оставил без движение, като е указал на жалбоподателя в 
определен срок да внесе дължимата д.т. След отстраняване на нередовностите, 
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 06.03.2018 г., когато е даден ход 
по същество и съдът /председател Светлозара Анчева и членове – Милена 
Златкова-докладчик и Мадлен Петрова/ е обявил, че ще се произнесе с решение 
след съвещание. С определение от 13.03.2018 г. същият съдебен състав е 
отменил протоколното определение и е оставил касационната жалба без 
движение, тъй като не била подписана. След отстраняване на тази нередовност, 
делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 22.05.2018 г., когато е разгледано 
от състав с председател Йордан Константинов и членове – Светлозара Анчева 
и Милена Златкова-докладчик, обявил, че ще се произнесе с решение след 
съвещание. Решението е обявено на 08.06.2018 г. 

Бяха проверени следните дела, намиращи се във ВАС, на доклад на съдия 
Златкова: 

Адм.д. № 8190/2017 г. е образувано на 18.07.2017 г. по постъпила на 
17.07.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС – Велико Търново по 
адм.д. № 143/2017 г. На 18.07.2017 г. разпределението е извършено от 
председателя на Първо отделение съдия Йордан Константинов между съдиите 
от отделението и за докладчик е определена съдия Милена Златкова. Група на 
разпределение „Първо отделение-КЖ”. Няма изричен акт за насрочване. 
Датата за съдебното заседание – 20.02.2018 г. се установява от списъка на 
лицата за призоваване, съставен на 03.08.2017 г. Датата на първото о.с.з. 
липсва и в печата за образуване. Нанесена е на корицата на делото. 

В о.с.з. на 20.02.2018 г. съдебен състав с председател Светлозара Анчева 
и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен Петрова, е дал ход на 
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делото, докладвал е касационната жалба, отговорът по нея и депозирана на 
19.02.2018 г. молба от жалбоподателя, след което е даден ход по същество и е 
обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

С определение № 2853 от 06.03.2018 г. съдът е отменил определението, с 
което е даден ход на устните състезания и е спрял производството до 
приключване на дело № С-481/17 на СЕС, образувано по отправено на 
09.08.2017 г. от АС – Велико Търново преюдициалното запитване. 

С определение от з.з. на 02.08.2018 г. съдебният състав е възобновил 
производството по адм.д. № 8190/2017 г. и е разпоредил то да се докладва на 
председателя на Първо отделение на ВАС за насрочването му в о.с.з. Прието е, 
че пречката по движение на делото е отпаднала, тъй като с определение от 
30.05.2018 г. Съдът на Европейския съюз се е произнесъл, че Решение С (2011) 
863 на Комисията от 11.02.2011 г. относно предоставянето на държавни 
помощи следва да се тълкува в смисъл, че не съставлява пречка на държава-
членка да откаже предоставянето на помощ поради това, че заявителят не 
отговаря на предвиденото в националното право условие, съгласно което 
данъчнозадълженото лице има публични задължения, независимо че 
посоченото решение не предвижда изрично такова условие. Делото е 
насрочено за 04.12.2018 г. 

Адм.д. № 8518/2017 г. Постъпило е на 27.07.2017 г. от АС – Велико 
Търново с касационна жалба срещу решение по адм.д. № 20/2017 г., с което е 
отхвърлена жалбата на касатора срещу ДРА, издаден от орган по приходите 
при ТД на НАП – Велико Търново. Обжалването е второ по ред, като 
решението по адм.д. № 364/2015 г. на АС – Велико Търново е било отменено с 
решение по адм.д. № 1009/2016 г. на ВАС. Касационното дело е образувано на 
28.07.2017 г. и на същата дата е разпределено от председателя на Първо 
отделение, между съдиите от отделението, при изключване на Фани 
Найденова, Бисер Цветков и Милена Славейкова, които са постановили 
решението по адм.д. № 1009/2016 г. на ВАС. От изготвения на 03.08.2017 г. 
списък на лицата за призоваване, се установява, че о.с.з. е насрочено на 
27.02.2018 г. Призовки до страните са изпратени на 03.08.2017 г. С 
определение от 22.02.2018 г., постановено в з.з., производството по делото е 
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и чл. 631, ал. 1 ГПК до 
приключване на дело № С-481/17 на СЕС, образувано по преюдициално 
запитване, отправено по адм.д. № 13/2017 г. по описа на АС – Велико Търново.  
Делото е проверено на 01.06.2018 г. и е спряно към тази дата. С определение от 
з.з. на 02.08.2018 г., предвид отпадане на пречката по движението на делото, с 
произнасянето на СЕС с определение от 30.05.2018 г. по дело № С-481/17, 
съдебният състав е възобновил производството по адм.д. № 8518/2017 г. 
Насрочено е о.с.з. на 15.01.2019 г. 

Адм.д. № 11025/2017 г. е образувано на 28.09.2017 г. по постъпила на 
26.09.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС – Велико Търново по 
адм.д. № 444/2017 г. На 28.09.2017 г. разпределението е извършено от 
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председателя на Първо отделение съдия Йордан Константинов между съдиите 
от отделението и за докладчик е определена съдия Милена Златкова. Група на 
разпределение „Първо отделение-КЖ”. Няма изричен акт за насрочване на 
о.с.з. Датата за съдебното заседание – 20.03.2018 г. се установява от списъка на 
лицата за призоваване, съставен на 16.10.2017 г. Датата на първото о.с.з.  
липсва и в печата за образуване. Нанесена е на корицата на делото. 

В о.с.з. на 20.03.2018 г. съдебен състав с председател Светлозара Анчева 
и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен Петрова, е дал ход на 
делото, докладвал е касационната жалба, отговорът по нея, изслушани са 
страните и прокурорът от ВАП е изразил становище за спиране на 
производството въз основа на отправено преюдициално запитване до СЕС по 
отношение на прилагането на чл.167 ЗКПО. С протоколно определение от 
20.03.2018 г. съдът е спрял производството по делото до приключване на 
производството по преюдициалното запитване, отправено АС – Велико 
Търново на 09.08.2017 г. до СЕС по дело № С-481/17.  

С определение от з.з. на 02.08.2018 г. производството е възобновено, 
делото е докладвано на председателя на Първо отделение на ВАС за 
насрочване в о.с.з., чиято дата е определена за 20.11.2018 г. 

Адм.д. № 11024/2017 г. Касационната жалба е постъпила на 26.09.2017 г. 
от АССГ. Подадена е срещу решение по адм.д. № 4340/2016 г. по описа на 
АССГ, с което е оставена без уважение жалба срещу ДРА, издаден от орган по 
приходите при ТД на НАП - София. Образувано е на 27.09.2017 г., видно от 
корицата. В поставения печат за образуване, съдържащ номер на делото, датата 
е същата. Касационното дело е разпределено на 28.09.2017 г. автоматично от 
председателя на Първо отделение между съдиите в отделението. За докладчик 
е определена съдия Милена Златкова. 

В з.з. на 02.10.2017 г. е постановено определение на състава за оставяне 
на касационната жалба без движение, а на жалбоподателя е указано да посочи 
точно и мотивирано конкретните пороци на решението, представляващи 
касационни основания. Съобщението е изпратено на 04.10.2017 г. и е връчено 
на адресата на 06.10.2017 г. На 12.10.2017 г. по делото е постъпила молба от 
касатора, с която представя допълнително изложение на пороците в 
обжалваното решение. На 17.10.2017 г. е постановено разпореждане на 
докладчика допълнителното изложение на жалбоподателя да се изпрати на 
другата страна за становище в 14-дневен срок. От изготвения на 25.10.2017 г. 
списък на призованите лица, се установява, че откритото съдебно заседание е 
насрочено за 03.04.2018 г. Призовките до страните са изпратени в деня на 
изготвяне на списъка на призованите лица, като към призовката за ответника е 
приложена и допълнителната молба на жалбоподателя. 

В о.с.з. на 03.04.2018 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 
решаване. С решение № 5105/19.04.2018 г. е отменено обжалваното решение в 
частта, с която е отменен ДРА и вместо него и постановено решение, с което 
ДРА е потвърден. В частта, в която с обжалваното решение не е отменен ДРА, 
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жалбата е оставена без разглеждане и производството е прекратено. 
Съобщенията до страните са изпратени на 19.04.2018 г., тъй като решението в 
частта, имаща характер на определение, подлежи на обжалване. Връчени са на 
24.04.2018 г. и на 15.05.2018 г.  

Делото е проверено на 23.05.2018 г., няма постъпили частни жалби. 
 

Докладчик – съдия Милена Славейкова 
През проверявания период съдия Славейкова е командирована във ВАС. 

Според предоставените от съда статистически данни и справки, останали 
висящи към 01.01.2016 г. на неин доклад са били 94 касационни дела.  От тях 1 
е образувано през 2013 г., 5 – през 2014 г. и останалите 88 – през 2015 г. Заедно 
с образуваните през 2016 г. и разпределени й дела, тя е разгледала общо 173 
дела. От тях през 2016 г. е свършила 100 и към 01.01.2017 г. са останали 
неприключени 73 дела. През 2017 г. са й разпределени 13 новообразувани дела. 
Според справката от съда до края на 2017 г. са приключени общо 86 дела на 
неин доклад.  

Проверени са две дела, едното от които е било спряно и не е било 
приключено към 31.12.2017 г., описано на съответното място и друго, което 
след прекратяване на командироването на съдия Славейкова, е възложено на 
съдия Драганова.  
  

Докладчик – съдия Росица Драганова 
Съдия Росица Драганова преминава в Първо отделение на ВАС от 

07.11.2017 г., откогато й се разпределят новообразувани касационни дела. 
Същевременно са й възложени касационни дела, разпределени преди това на 
съдия Милена Славейкова, съгласно заповед № 2045/09.11.2017 г. на 
председателя на ВАС за утвърждаване на постоянни състави в Първо 
отделение, като е разпоредено разпределените до момента дела на съдия 
Милена Славейкова да бъдат поети от съдия Росица Драганова. Според 
справката, предоставена от съда, образувани през 2017 г. на неин доклад са 
били 59 касационни дела, висящите към 01.01.2018 г. са 25, толкова и по 
списъка, в който са посочени делата по номера и са отразени о.с.з. през 2018 г. 
По останалите дела от списъка са посочени датите на образуването им и 
приключването им. Образуваните след 07.11.2017 г. дела са 15 броя. Според 
предоставената от статистиците на съда справка свършените през 2017 г. дела 
също са 15 броя. Касационните дела са приключени до края на м. май 2018 г., с 
изключение на адм.д. № 14205/2017 г., приключено в о.с.з. на 13.10.2018 г., 
след отмяна на хода по същество, даден в о.с.з. на 25.04.2018 г. 

Адм.д. № № 14205/2017 г. е образувано на 13.12.20217 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 1852/2017 г. на АС – Пловдив. В 
насроченото по делото първо о.с.з. на 25.04.2018 г., съдът /председател Фани 
Найденова и членове – Бисер Цветков и Росица Драганова/ е дал ход по 
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С 
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определение от з.з. на 23.05.2018 г. съставът е отменил протоколното 
определение, с което е даден ход по същество и е спрял производството по 
делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на дело № С-
481/17 на СЕС, образувано по преюдициално запитване. С определение от з.з. 
на 11.07.2018 г. същият съдебен състав е възобновил производството по адм.д. 
№ 14205/2017 г., поради отпадане на пречката по движението му, с 
произнасянето на СЕС с определение от 30.05.2018 г. Разпоредил е да се 
докладва на председателя на Първо отделение за насрочване в о.с.з. В о.с.з. на 
03.10.2018 г. делото отново е обявено за решаване и решението е постановено 
на 31.10.2018г. 

Адм.д. № 1067/2017 г. е образувано на 26.01.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 712/2015 г. на АС – Варна. Делото е проверено 
от сайта на ВАС, поради което няма данни за извършеното разпределение. 
Според протокола от проведеното първо о.с.з., насрочено на 24.10.2017 г., 
докладчик е съдия Мадлен Петрова в състав с председател Милена Златкова и 
Милена Славейкова. В това заседание е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С определение от 
21.11.2017 г., постановено от състав с председател Милена Златкова и членове 
– Мадлен Петрова-докладчик и Милена Славейкова /откомандирована от 
07.11.2017 г./, е отменено протоколното определение от 24.10.2017 г. и 
касационната жалба е оставена без движение. Дадени са указания, синдикът на 
дружеството-жалбоподател в несъстоятелност да потвърди и подпише жалбата, 
да потвърди извършени без представителна власт други процесуални действия, 
да подпише, ако поддържа представеното на 23.10.2017 г. възражение за 
изтекла давност. В насроченото на 06.02.2018 г. о.с.з. делото е разгледано и 
обявено за решаване от състав с председател Милена Златкова и членове – 
Стефка Кемалова и Росица Драганова-докладчик. 
 

Докладчик – съдия Светлозара Анчева 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени в края 

на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на доклад на 
съдия Анчева, са 89, като 3 от тях са образувани през 2014 г., а останалите 86 – 
през 2015 г. През 2016 г., на доклад на съдия Анчева, са разгледани общо 172  
касационни дела, като новообразуваните са 83, свършени са 100 и към 
01.01.2017 г. е имало 72 неприключени. През 2017 г., на доклад на съдия 
Анчева са разгледани 145 дела, от които новообразуваните са 73, свършени са 
110 и висящите към 01.01.2018 г. са 35.  

Несвършените  към 31.12.2017 г. касационни дела, на доклад на съдия 
Анчева, са 35 броя, образувани предимно през 2017 г. Висящи към 01.01.2018 
г. са  и адм.д. № 13865/2014 г., адм.д. № 6799/2015 г. и адм.д. № 4383/2016 г. 
Адм.д. № 7176/2017 г. е образувано по молба за отмяна, разгледано по реда на 
чл. 237 и сл. АПК, производството по което е прекратено с определение от 
06.03.2018 г., след като е отменено определението от  о.с.з. на 13.02.2018 г., с 
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което е даден ход на делото по същество и искането по чл. 239, т. 5 АПК за 
отмяна на влязло в сила определение по адм.д. № 669/2017 г. на АС – Варна, е 
оставено без разглеждане. 

По данните от сайта на съда, се установи: 
Адм.д. № 13865/2014 г. е приключено на 06.02.2018 г., когато е обявено 

за решаване. Решението е постановено на 27.02.2018 г. 
Адм.д. № 6799/2015 г. към датата на проверката не е приключило. 

Насрочено е за последното известно о.с.з. на 27.11.2018 г. Проверено и 
описано като единственото несвършено касационно дело на Първо отделение, 
образувано преди 01.01.2016 г. 

Адм.д. № 4383/2016 г. е обявено за решаване в о.с.з. на 10.04.2018 г. и 
решението е постановено на 10.05.2018 г. 

Адм.д. № 7676/2017 г. е разгледано по същество в о.с.з. на 05.12.2017 г., 
когато съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Решението по 
касационната жалба е постановено на 05.01.2018 г. По молби на жалбоподателя 
с искания за допълване на решението и изменението му в частта за разноските, 
е образувано производство по реда на чл. 176 АПК и чл. 248 ГПК, вр. чл. 144 
АПК, които са разгледани в о.с.з. на 24.04.2018 г. Решението е постановено на 
15.05.2018 г. 

Адм.д. № 8977/2017 г. е образувано на 18.08.2017 г. и  насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 06.02.2018 г. С протоколно определение от 06.02.2018 г. 
съдът е прекратил производството по делото и го е изпратил на АС – Пловдив 
за произнасяне по чл. 175 АПК, за поправка на ОФГ в името на оспорилия РА. 
Разпоредено е, след произнасянето на АС – Пловдив, касационната жалба да се 
администрира отново от ВАС за разглеждането й по същество. 

Адм.д. № 9134/2017 г. е образувано на 24.08.2017 г. по касационни 
жалби срещу решението по адм.д. № 261/2017 г. на АС – Пловдив и е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 13.02.2018 г., когато не му е даден ход от 
съдебен състав с председател Йордан Константинов и членове – Светлозара 
Анчева-докладчик и Милена Златкова. Констатирано е, че едната от жалбите е 
нередовна, дадени са указания на касатора-фирма да представи доказателства 
по отношение срока на подаването й , производството е оставено без движение 
и е разпоредено, след отстраняване на нередовността, делото да се докладва на 
председателя на Първо отделение за насрочване в о.с.з. В о.с.з. на 17.04.2018 г. 
делото е разгледано и обявено за решаване от състав с председател Светлозара 
Анчева-докладчик и членове – Милена Златкова и Мадлен Петрова. Решението 
е постановено на 08.05.2018 г. 

Адм.д. № 9607/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. и е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 27.02.2018 г. В съдебното заседание не е даден ход на 
делото и съдиите Светлозара Анчева-докладчик и Мадлен Петрова са се отвели 
от разглеждане му на основание чл. 22, а. 1, т. 5 ГПК, тъй като са участвали 
при постановяване на първото касационно решение № 403/12.01.2017 г. по 
адм.д. № 652/2016 г. на ВАС, Първо отделение, с което решението на АС – 
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Бургас е отменено частично и делото върнато за ново разглеждане в тази част. 
Разпоредено е делото да се докладва на председателя на Първо отделение на 
ВАС за определяне на нов докладчик и съдебен състав и за насрочването му в 
о.с.з. В о.с.з. на 30.05.2018 г. адм.д. № 9607/2017 г. е разгледано от състав с 
председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и Росица 
Драганова, обявено е за решаване и решението е постановено на 16.07.2018 г. 

Проверени бяха делата: 
Адм.д. № 9539/2017 г. е образувано на 11.09.2017 г. по постъпила на 

08.09.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС –Бургас по адм.дело № 
479/2017 г. На 11.09.2017 г. разпределението е извършено от председателя на 
Първо отделение съдия Йордан Константинов между съдиите от отделението и 
за докладчик е определена съдия Светлозара Анчева. Група на разпределение 
„Първо отделение-КЖ”. Няма изричен акт за насрочване. Датата за съдебното 
заседание – 20.02.2018 г. се установява от списъка на лицата за призоваване, 
съставен на 16.10.2017 г. Дата липсва и в печата за образуване. Нанесена е на 
корицата на делото. На 16.02.2018 г. от ответника по жалбата е постъпила 
молба с искане да се приемат приложените към нея писмени доказателства. 

В о.с.з. на 20.02.2018 г. съдебен състав на Първо отделение с председател 
Светлозара Анчева-докладчик и членове – Милена Златкова и Мадлен 
Петрова, е дал ход на делото, докладвал е касационната жалба, становищата по 
нея, изслушани са страните, приети са писмени доказателства и е даден ход по 
същество. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

С определение от 08.03.2018 г. съдът е отменил определението, с което е 
даден ход по същество и е спрял производството по делото до приключване на 
производството пред СЕС по дело С-481/17, образувано по отправено от АС – 
Велико Търново на 09.08.2017 г. преюдициално запитване. 

 Адм.д. № 9607/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г., видно от печата, 
който съдържа името на докладчика, номер на делото и дата, подпис на 
председател. На 11.09.2017 г. от АС – Бургас е постъпила касационна жалба на 
директора на Д”ОДОП”-Бургас срещу решение на АС – Бургас по адм.д. № 
121/2017 г., с което е отменен ДРА на ТД на НАП – Бургас. Делото се 
разглежда за втори път, като веднъж решението на АС-Бургас по спора е било 
частично отменено с решение по адм.д. № 652/2016 г. по описа на ВАС, Първо 
отделение и е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав. Делото е 
разпределено на 12.09.2017 г. автоматично от председателя на отделението 
между съдиите в отделението. За докладчик е определена съдия Светлозара 
Анчева. Насрочено е в о.с.з. на 27.02.2018 г., видно от съставения на 16.10.2017 
г. списък на лицата за призоваване. В о.с.з. на 27.02.2018 г. съдът /председател 
Светлозара Анчева-докладчик и членове – Милена Златкова и Мадлен 
Петрова/ не е дал ход на делото. Съдиите Светлозара Анчева и Мадлен 
Петрова са се отвели на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, тъй като са били 
членове на състава при първото разглеждане на делото  - адм.д. № 652/2016 г. 
по описа на ВАС.  Първо отделение. В извършеното на 06.03.2018 г. 
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автоматично от председателя на отделението преразпределение, са изключени 
съдиите Светлозара Анчева, Йордан Константинов и Мадлен Петрова. За 
докладчик е определена съдия Фани Найденова. 
          Насрочено е о.с.з. на 30.05.2018 г., видно от съставения на 06.03.2018 г. 
списък на лицата за призоваване. Призовките са изпратени на същата дата. 
 

Докладчик – съдия Стефка Кемалова 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени в края 

на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на доклад на 
съдия Кемалова, са 38, като 3 от тях са образувани през 2014 г., а останалите 35 
– през 2015 г. През 2016 г., на доклад на съдия Кемалова, са разгледани общо 
133 касационни дела, като новообразуваните са 95, свършени са 95 и към 
01.01.2017 г. е имало 38 неприключени. През 2017 г., на доклад на съдия 
Кемалова са разгледани 105 дела, от които новообразуваните са 67, свършени 
са 83 и висящите към 01.01.2018 г. са 16.  

Висящите към 01.01.2018 г. касационни дела, на доклад на съдия 
Кемалова, са приключени преди началото на проверката във ВАС. През м. 
януари 2018 г. са свършени 7 дела, през м. февруари – 7 дела, през м. март – 1 
дело и през м. април – 1 дело. Голямата част от делата са разгледани и 
приключени в едно о.с.з. Решенията по тях са постановени в едномесечния 
процесуален срок и делата са върнати на съответните административни 
съдилища. 

По данните от сайта на съда, се установи: 
Разглеждането на, непосоченото в списъка на свършените през 2016 г. и 

2017 г. касационни дела, адм.д. № 1147/2015 г. е приключило в о.с.з. на 
26.01.2016 г., като на 10.02.2016 г. е постановено и обявено касационното 
решение. 

Адм.д. № 5936/2017 г. е образувано на 23.05.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 22/2017 г. на АС – Велико Търново. С определение 
от з.з. на 31.05.2017 г. съдът /председател Йордан Константинов и членове – 
Маруся Димитрова и Стефка Кемалова-докладчик/ е оставил без движение 
касационната жалба и е указал на касатора да отстрани констатираните 
нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. След 
отстраняване на нередовностите, делото е насрочено в о.с.з. на 26.09.2017 г. 
/председател Маруся Димитрова, членове – Благовеста Липчева и Стефка 
Кемалова-докладчик/, когато му е даден ход, докладвано е и е констатирано, че 
дружеството-жалбоподател е в несъстоятелност от 16.11.2016 г. и има назначен 
синдик, чийто адрес не е посочен в ТР. Производството по делото е оставено 
без движение, като на процесуалния представител на управителя на 
дружеството е дадена възможност в двуседмичен срок да посочи адрес на 
синдика и да представи потвърждение от синдика за извършените пред първата 
и касационната инстанции процесуални действия от името на адвоката. В о.с.з. 
на 16.01.2018 г. /председател Маруся Димитрова, членове – Благовеста 
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Липчева и Стефка Кемалова-докладчик/ е даден ход на делото по същество. 
Решението е постановено на 23.01.2018 г. 

Адм.д. № 11181/2017 г. е образувано на 02.10.2017 г. по касационна 
жалба против решението по адм.д. № 421/2016 г. на АС – Велико Търново. В 
насроченото на 05.12.2017 г. о.с.з. съдът, председател – Маруся Димитрова и 
членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик, не е дал ход на 
делото, предвид разпоредбата на чл. 139, ал. 1 АПК. В следващото о.с.з., на 
03.04.2018 г., същият съдебен състав е дал ход на делото по същество. 
Решението е обявено на 12.04.2018 г. С определение от 23.05.2018 г., 
постановено в з.з., същият съдебен състав е отхвърлил искане за изменение на 
решението в частта за разноските. 

Адм.д. № 11300/2017 г. е образувано на 04.10.2017 г. по постъпила 
касационна жалба срещу решението по адм.д. № 1449/2017 г. на АССГ. 
Разглеждането на делото по касационната жалба е приключило в о.с.з. на 
05.12.2017 г. На 12.12.2017 г. е постановено решение № 15233, с което 
обжалваното решение е отменено и делото е върнато на АССГ за ново 
разглеждане от друг съдебен състав. През 2018 г., на 23.01., по същото дело е 
проведено  производство по постъпило искане за поправка на протокола от с.з. 
от 05.12.2017 г., приключило с протоколно определение, с което е допусната 
исканата поправка. С определение № 1442/31.01.2018 г., постановено в з.з., 
съдът е отхвърлил искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение 
за явяване в о.с.з. на 23.01.2018 г., в производството по чл. 151 ГПК. 

Адм.д. № 14257/2017 г., образувано на 15.12.2017 г., адм.д. № 
14526/2017 г., образувано на 20.12.2017 г. и адм.д. № 14758/2017 г., 
образувано на 29.12.2017 г., по касационни жалби срещу решения, съответно 
на АС – Варна, АС – Пловдив и АС – Велико Търново, са насрочени за 
разглеждане в о.с.з. на 17.04.2018 г. В това с.з. и трите дела са обявени за 
решаване. Решенията по адм.д. № 14257/2017 г. и по адм.д. № 14526/2017 г. са 
постановени на 24.04.2018 г., а решението по адм.д. № 14758/2017 г. – на 
02.05.2018 г. 
 

Докладчик – съдия Фани Найденова 
Съгласно предоставената от съда справка, останалите несвършени в края 

на 2015 г. касационни производства по реда на чл. 208 и сл. АПК, на доклад на 
съдия Найденова, са 89, като 4 от тях са образувани през 2014 г., а останалите 
85 – през 2015 г. През 2016 г., на доклад на съдия Найденова, са разгледани 
общо 165 касационни дела, като новообразуваните са 76, свършени са 95 и към 
01.01.2017 г. е имало 70 неприключени. През 2017 г., на доклад на съдия 
Найденова са разгледани 139 дела, от които новообразуваните са 69, свършени 
са 101 и висящите към 01.01.2018 г. са 38. Според списъка с образуваните през 
2016 г. и 2017 г. касационни дела, общият им брой възлиза на 145, което е 
равно на сбора от образуваните през 2016 г. 76 дела и образуваните през 2017 
г. 69 дела. От свършените през 2016 г. и 2017 г., на доклад на съдия Найденова, 
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84 са образувани през 2015 г., 76 са образувани през 2016 г., 31 – през 2017 г. и 
4, образувани през 2014 г.  

Голямата част от висящите към 01.01.2018 г. касационни дела, на доклад 
на съдия Найденова, са приключени преди началото на проверката във ВАС. 
Адм.д. № 1663/2017 г. не е приключено в насроченото на 04.04.2018 г. 
заседание, тъй като на тази дата не е даден ход на делото и докладчикът – 
съдия Фани Найденова е отведена на основание чл. 22, ал. 1 , т. 5 ГПК. След 
извършеното преразпределение за докладчик е определена съдия Светлозара 
Анчева. В о.с.з. на 16.05.2018 г. адм.д. № 12788/2017 г. е отложено за 
26.09.2018 г., когато е обявено за решаване, а решението е постановено на 
24.10.2018 г. В проведеното на 09.05.2018 г. открито съдебно заседание, адм.д. 
№ 12671/2017 г. е отложено за 19.09.2018 г., когато му е даден ход по същество 
и решението е обявено на 27.09.2018 г. На 14.11.2018 г. е даден ход по 
същество на адм.д. № 9605/2017 г. Тези дела бяха проверени. 

През м. януари 2018 г. са свършени 6 дела, през м. февруари – 9 дела, 
през м. март – 10 дела и през м. април – 9 дела. Голямата част от делата са 
приключили в едно о.с.з. Решенията по тях са постановени в едномесечния 
процесуален срок, с едно изключение – по адм.д. № 10434/2017 г. Решението е 
постановено на 26.06.2018 г., като разглеждането му е приключило в о.с.з. на 
28.02.2018 г. Почти четиримесечният срок едва ли може да се приеме за 
неразумен, предвид фактическата и правна сложност на данъчните 
производства. Делата са върнати на съответните административни съдилища.  

По данните от сайта на съда, се установи:  
Приключени в едно о.с.з. дела: 
Образуваното на 08.09.2017 г. адм.д. № 9498/2017 г. е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 28.03.2018 г., след около шест и половина месеца, 
когато е свършено. Решението е постановено на 11.04.2018 г. Адм.д. № 
9993/2017 г., образувано на 14.09.2018 г., е насрочено и разгледано в о.с.з. на 
04.04.2018 г., след около седем месеца. Решението е постановено на 
24.04.2018г. 

През м. ноември 2017 г. са образувани : адм.д. № 12832/2017 г. – на 
13.11.2017 г., адм.д. № 13128/2017 г. – на 20.11.2017 г., адм.д. № 13385/2017 г. 
– на 24.112017 г. Няма посочени съдебни актове по хода на делата. Насрочени 
са за разглеждане в о.с.з. на 28.03.2018 г., т.е. около четири месеца след  
образуването им. Разгледани са в едно о.с.з., в което са обявени за решаване. 
Решенията са постановени в срок. 

Образувани през м. декември касационни дела са насрочени за 
разглеждане в о.с.з. през м. април 2018 г. Адм.д. № 13763/2017 г., образувано 
на 05.12.2017 г. е разгледано в о.с.з. на 04.04.2018 г. В о.с.з. на 11.04.2018 г. са 
разгледани адм.д. № 14036/2017 г., образувано на 11.12.2017 г., адм.д. № 
14044/2017 г., образувано на 11.12.2017 г. и адм.д. № 14188/2017 г., 
образувано на 13.12.2017 г. В о.с.з. на 18.04.2018 г. са насрочени за 
разглеждане адм.д. № 14193/2017 г., образувано на 13.12.2017 г. и адм.д. № 
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14524/2017 г., образувано на 20.12.2017 г. Продължителността на 
производството по тези дела е около пет месеца.  

Според данните от сайта, свършеното на 18.04.2018 г. адм.д. № 
14524/2017 г. е приключило с определение, като същевременно е налице 
решение № 6499/17.05.2018 г. Делото е приключило с постановяване на акт по 
същество. На 03.10.2018 г. е постановено определение № 11673, с което съдът 
се е произнесъл по искане за изменение на основното решение в частта за 
разноските. 

Адм.д. № 7898/2017 г. е образувано на 10.07.2017 г. по касационни 
жалби срещу решението по адм.д. № 1900/2016 г. на АССГ. В з.з. на 24.07.2017 
г. съставът /председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер 
Цветков и Милена Славейкова/ е оставил без движение едната касационна 
жалба и е указал на касатора в 7-дневен срок да представи доказателства за 
платена дължима държавна такса в размер на 5/пет/ лева по сметка на ВАС. С 
определение от з.з. на 09.10.2017 г. същият съдебен състав, поради 
неотстраняване на нередовностите в указания срок, е оставил жалбата без 
разглеждане и е прекратил производството в тази част. Разпоредено е, след 
изтичане на срока за обжалване на акта, делото да се докладва на председателя 
на Първо отделение за насрочване на о.с.з. за производството по другата, 
редовна касационна жалба. В насроченото о.с.з. на 04.04.2018 г. делото е 
обявено за решаване от състав с председател Фани Найденова-докладчик и 
членове – Мадлен Петрова и Стефка Кемалова. Решението е постановено на 
23.04.2018 г. В този случай продължителността на производството е около 10 
месеца. 

В две съдебни заседания са разгледани делата: 
Адм.д. № 9607/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по касационна жалба 

срещу решението по адм.д. № 121/2017 г. на АС – Бургас. В насроченото на 
27.02.2018 г., след около пет и половина месеца заседание, ход на делото не е 
даден от състав с председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – 
Милена Златкова и Мадлен Петрова, предвид наличието на абсолютната 
предпоставка за отвод по  чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК  по отношение на съдиите 
Светлозара Анчева и Мадлен Петрова. Делото е докладвано на председателя на 
Първо отделение, извършил разпределението при образуването му, без да 
изключи съдиите, които не следва да участват в разглеждането му, за 
определяне на нов докладчик и съдебен състав и за насрочването му в о.с.з. В 
о.с.з. на 30.05.2018 г. делото е разгледано от състав с председател Фани 
Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и Росица Драганова, обявено 
е за решаване и решението е постановено на 16.07.2018 г. 

Адм.д. № 11922/2017 г. е образувано на 20.10.2017 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 1347/2017 г. на АС – Пловдив. Насрочено 
е за разглеждане в о.с.з. на 21.03.2018 г., пет месеца след образуването. В о.с.з. 
на 21.03.2018 г. не е даден ход на делото, като е констатирано неправилно 
конституиране на страна по делото. За с.з. е призован директора на Д”ОДОП”, 
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а не директора на Д”Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, която дирекция е 
била страна по първоинстанционното административно дело. Неправилно 
призованата дирекция е заличена и като ответник е вписан директора на 
Д”Контрол” при ТД на НАП – Пловдив. Разпоредено е делото да се докладва 
на председателя на Първо отделение за определяне на дата за съдебно 
заседание. В о.с.з. на 25.04.2018 г. делото е обявено за решаване и решението е 
постановено на 23.05.2018 г. Съдебният състав на 21.03.2018 г. е: председател 
Йордан Константинов и членове – Фани Найденова-докладчик и Бисер 
Цветков, а на 25.04.2018 г.: председател Фани Найденова - докладчик и 
членове – Бисер Цветков и Росица Драганова. 

Бяха проверени следните дела:  
Адм.д. № 13663/2017 г. е образувано на 01.12.2017 г., като актът за 

образуване е под формата на печат, който съдържа името на докладчика, номер 
на делото, дата и подпис на председател. Делото е постъпило на 30.11.2017 г., 
от АС – Пловдив, по касационна жалба срещу решение на АС – Пловдив по 
адм.д. № 417/2017 г., с което е частично отменен ДРА на ТД на НАП – 
Пловдив. Делото се разглежда за втори път, като първото решение на АС -
Пловдив по адм.д. № 1709/2014 г. е било частично отменено с решение по 
адм.д. № 197/2016 г. по описа на ВАС, Първо отделение в състав: председател 
Фани Найденова и членове: Бисер Цветков и Милена Славейкова – докладчик. 
Делото е върнато на АС – Пловдив за ново разглеждане в отменената част от 
друг съдебен състав. Във ВАС делото е  разпределено на 04.12.2017 г., 
автоматично, от председателя на отделението между съдиите в отделението. За 
докладчик е определена съдия Фани Найденова. Конституираните страни по 
делото и датата на заседанието – 04.04.2018 г., са видни от изготвения на 
05.12.2017 г. списък на лицата за призоваване. На 03.04.2018 г. е постановено 
разпореждане на и.ф. председателя на Първо отделение на ВАС съдия Йордан 
Константинов относно о.с.з. на 04.04.2018 г. Предвид обстоятелството, че 
съдия Бисер Цветков е в отпуск на 04.04.2018 г. и невъзможността на 
основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК съдия Драганова да участва в разглеждането 
на адм.д. № 7898/2017 г., е разпоредено съдия Стефка Кемалова да участва 
като трети член на състава, без доклад, разпределените на доклад на съдия 
Цветков адм.дела №№  8303/2017 г., 11947/2017 г. и 12251/2017 г. да бъдат 
поети от съдия Росица Драганова, а съдия Мадлен Петрова да участва при 
разглеждането на адм.д. № 7898/2017 г. вместо съдия Росица Драганова. В 
о.с.з. на 04.04.2018 г. не е даден ход на делото, с оглед отстраняването на съдия 
Фани Найденова от разглеждането му, на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК. Тя е 
била член на състава при постановяване на решението по адм.д. № 197/2016 г. 
на ВАС, Първо отделение. Това обстоятелство е установено едва в открито 
съдебно заседание, а не още при образуване на делото, респ. при извършване 
на случайното му разпределение. Преразпределението е извършено на 
12.04.2018 г., автоматично, от  съдия Константинов, между съдиите в Първо 
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отделение,  без съдиите Фани Найденова и Бисер Цветков. За докладчик е 
определена съдия Светлозара Анчева. 

Следващото о.с.з. е насрочено на 05.06.2018 г., видно от изготвения на  
23.04.2018 г. списък на лицата за призоваване.  

Адм.д. № 12671/2017 г. е образувано на 07.11.2017 г., видно от корицата. 
Поставен е печат, съдържащ номер на делото, дата 08.11.2017 г., имената на 
докладчика и подпис на председател. Касационната жалба е постъпила на 
06.11.2017 г. от АС – Варна. Подадена е от директора на Дирекция „Контрол” 
при ТД на НАП – Варна срещу решение по адм.д. № 2502/2017 г. по описа на 
АС – Варна, с което е отменена заповед за налагане на ПАМ на основание чл. 
186, ал. 1 и чл. 187 ЗДДС на директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП 
- Варна. Протоколът за избор на докладчик е от 08.11.2017 г., когато 
разпределението е извършено автоматично, от председателя на отделението, 
между съдиите в отделението. За докладчик е определена съдия Фани 
Найденова. На 14.11.2017 г. е изготвен списък на призованите лица за открито 
съдебно заседание на 21.03.2018 г., като той е единствения документ по делото, 
от който е видно кои са конституираните страни и за кога е насрочено открито 
съдебно заседание. Призовките до страните са изпратени в деня на изготвяне 
на списъка на призованите лица. В о.с.з. на 21.03.2018 г. не е даден ход на 
делото. Касационната жалба е оставена без движение, защото в представеното 
по делото пълномощно не се съдържа упълномощаване за юрисконсулта да 
представлява органите на ТД на НАП – Варна, какъвто е директора на 
Дирекция „Контрол”. Съдът е указал на жалбоподателя да представи надлежно 
пълномощно или да потвърди процесуалните действия на юрисконсулта и да 
приподпише касационната жалба. На 03.04.2018 г. по факс е подадена 
касационна жалба със същото съдържание, приподписана от жалбоподателя – 
директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Варна. На същата дата 
върху молбата е постановено ръкописно разпореждане, съдържащо дата и 
подпис, но не и имената на постановилия го съдия, в изпълнение на което 
делото е докладвано на председателя на Първо отделение за насрочване на 
о.с.з. На 04.04.2018 г. е изготвен списък на призованите лица за открито 
съдебно заседание за 09.05.2018 г. В о.с.з. на 09.05.2018 г. ход на делото не е 
даден и производството е спряно до отстраняване на нередовностите в 
жалбата, тъй като постъпилата по факса касационна жалба от директора на 
Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Варна не съдържа официален подпис. 
На жалбоподателя е предоставена последна възможност да представи 
надлежно пълномощно или да потвърди процесуалните действия на 
юрисконсулта и да приподпише касационната жалба. 

На 18.05.2018 г. по делото, в з.з.,  е постановено определение на състава 
за допускане на поправка на ОФГ в протоколното определение на съда от 
09.05.2018 г., като вместо  „спира производството” да се чете „оставя без 
движение производството”. Делото е проверено на 22.05.2018 г.  
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Адм.д. № 12788/2017 г. образувано на 12.11.2017 г., видно от корицата. В 
печата за образуване, съдържащ номер на делото, имената на докладчика и 
подпис на председател, е записана дата 13.11.2017 г. Касационната жалба е 
постъпила на 09.11.2017 г. от АС – Варна. Подадена е от директора на 
Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Варна срещу решение по адм.д. № 
2594/2017 г. по описа на АС – Варна, с което е отменена заповед за налагане на 
ПАМ на основание чл. 186, ал. 1, т. 1 ЗДДС, на директора на Дирекция 
„Контрол” при ТД на НАП - Варна. Разпределението е извършено на 
13.11.2017 г., автоматично, от председателя на отделението между съдиите в 
отделението. За докладчик е определена съдия Фани Найденова. На 14.11.2017 
г. е изготвен списък на призованите лица за открито съдебно заседание за 
21.03.2018 г., който е единствения документ по делото, от който е видно кои са 
конституираните страни и за кога е насрочено о.с.з. Призовките до страните са 
изпратени в деня на изготвяне на списъка на призованите лица. В о.с.з. на 
21.03.2018 г. не е даден ход на делото. Касационната жалба  е оставена без 
движение, предвид липсата на надлежна представителна власт за 
юрисконсулта подписал жалбата. Съдът е указал на жалбоподателя да 
представи надлежно пълномощно или да потвърди процесуалните действия на 
юрисконсулта и да приподпише касационната жалба. На 03.04.2018 г. по факс е 
подадена молба от процесуалния представител на жалбоподателя с приложени 
писмени доказателства за наличие на представителна власт. На 03.04.2018 г. 
върху молбата е постановено разпореждане, съдържащо дата и подпис, но не и 
имената на постановилия го съдия. Делото е докладвано на председателя на 
Първо отделение за насрочване на о.с.з. В о.с.з. на 16.05.2018 г. отново не е 
даден ход на делото. Касационната жалба за пореден път е оставена без 
движение, като на касатора е предоставена последна възможност да отстрани 
нередовностите в 7-дневен срок от уведомяването му. Постъпилата по факса 
касационна жалба не съдържа официален подпис. Делото е проверено на 
22.05.2018 г.  

Адм.д. № 9605/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г., видно от корицата. 
Поставен е печат, съдържащ номер на делото, дата 12.09.2017 г., имената на 
докладчика и подпис на председател. Касационните жалби са постъпили на 
11.09.2017 г. от АС – Бургас. Подадени са срещу решение по адм.д. № 
2069/2016 г. по описа на АС – Бургас, с което е частично отменен ДРА, 
издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас. Разпределено е 
автоматично на 12.09.2017 г., от председателя на отделението, между съдиите в 
отделението. За докладчик е определена съдия Фани Найденова. На 14.09.2017 
г. е постановено определение на състава за оставяне на касационната жалба без 
движение, а на жалбоподателя - адресат на ДРА е указано да представи 
доказателства за датата на подаването й. Съобщението е изпратено на 
14.09.2017 г. и е връчено на 21.09.2017 г. На 18.10.2017 г. съдът е отменил 
определението си от 14.09.2017 г. за оставяне на касационната жалба без 
движение и е внесъл делото в открито съдебно заседание, защото след 
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служебна проверка е установил, че срокът за обжалване е спазен от касатора. 
На 31.10.2017 г. е изготвен списък на призованите лица за открито съдебно 
заседание за 14.03.2018 г., като той е единствения документ по делото, от 
който е видно за кога е насрочено. Призовките до страните са изпратени в деня 
на изготвяне на списъка на призованите лица. 

В о.с.з. на 14.03.2018 г. съдът е дал ход на делото по същество. На 
28.03.2018 г. е постановено определение в з.з., с което определението за даване 
на ход по същество е отменено, а производството по делото е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до приключване на 
дело С-481/2017 г. на СЕС, образувано за тълкуване на нормите на чл. 189б и 
чл. 167 ЗКПО. Делото е проверено на 23.05.2018 г.  

С определение от 11.07.2018 г. производството по адм.д. № 9605/2017 г. е 
възобновено и е разпоредено да се докладва на председателя на Първо 
отделение за определяне на дата на о.с.з. В съдебно заседание на 14.11.2018 г. 
съдът е дал ход на делото по същество и е обявил, че ще се произнесе с 
решение, след съвещание. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Съобразно материята, по която се образуват разглежданите от Първо 

отделение дела, най-съществен дял заемат касационните производства, 
разглеждани по реда на чл. 208 и сл. АПК, във връзка със съответни текстове 
по ДОПК, а най-многобройни от тях са свързаните с ревизионни производства 
по ДОПК. 

Касационните дела се образуват и разпределят от председателя на Първо 
отделение, на когото се докладват, след като вече са били разпределени първо 
по материя и след това между двете данъчни отделения – Първо и Осмо. 
Проверените дела са образувани на следващия ден от постъпването им, или 
най-късно до четири дни от постъпването. Актът за образуване е под формата 
на печат, съдържащ  номера на делото, генериран от системата, датата на 
образуване, имената на докладчика, евентуално датата на насроченото о.с.з. и 
подпис на председателя. Председателят на отделението разпределя делата 
между съдиите от отделението, като той участва с по-малък процент от 100%. 
В началото на проверявания период този процент е 30%, като до края на 
периода, по-точно - през 2017 г., със заповеди на председателя на ВАС  
временно е променян на 50%  и 100%. Всички останали съдии участват на 
100% в разпределението на касационните дела. Обичайната група на 
разпределение по проверените дела е: „ І-во отделение – КЖ”. 

Председателят на отделението извършва и насрочването на образуваното 
и разпределено касационно дело, което след изготвяне на списъка на лицата за 
призоваване и изпращане на призовките за насроченото о.с.з., се предава в 
„Адвокатска  стая„. Тези действия са съобразени с Вътрешните правила по 
документооборота, но не са съобразени с разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, 
която съгласно чл. 228 АПК, се прилага субсидиарно по неуредените въпроси в 
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касационното производство. Разпоредбата предвижда след образуване на 
административното дело, то да се предава на съдията-докладчик, който следва 
да го насрочи за разглеждане в о.с.з. в двумесечен срок. От проверените и 
описани касационни производства по глава Дванадесета от АПК, срокът, в 
който делото се насрочва е различен. Като периоди от образуване на делото до 
датата на първото насрочено о.с.з. те варират от 3 месеца до около 1 година. 
През 2017 г. тези периоди са скъсени  и проверените дела са насрочвани до 
около 6,7 месеца от образуването им. Това кореспондира с констатациите по 
описните и срочните  книги, че през 2017 г. са разгледани и приключени не 
само дела, образувани през 2016 г., но и такива – образувани през 2017 г. През 
2016 г. основно са се разглеждали образуваните през 2015 г. административни 
касационни дела. Установиха се насрочени в двумесечния срок дела само на 
доклад на съдия Йордан Константинов, което може да се обясни и с различната 
натовареност спрямо останалите съдии. По нито едно от проверените дела не 
се установи изричен акт за насрочване на о.с.з. 

По проверените дела се констатира, че преценка по редовността и 
допустимостта на касационната жалба от тричленния състав  се прави в 
различен момент от производството. С определение в з.з., проведено в срок от 
2,3 дни до две седмици, само през съдебната ваканция се установяват срокове 
от около 2 месеца, след образуване на делото, тричленният състав се е 
произнесъл по редовността на жалбата и я е оставил без движение с указания 
за отстраняване на нередовности по адм.дела №№ 10450/2015 г., 11980/2016 г., 
273/216 г., 10906/2016 г., 11323/2016 г., 11209/2016 г., 10175/2016 г., 524/2016 
г., 2494/2016 г., 7900/2017 г., 7158/2017 г., 8953/2017 г., 8787/2017 г., 5936/2017 
г., 7898/2017 г., 9294/2017 г.,  и 9605/2017 г. В открито съдебно заседание, 
което често е насрочвано след продължителен период от време, считано от 
образуване на делото, са се произнесли съставите по адм.д. №№ 3497/2016 г., 
13366/2016 г., 9471/2017 г., 5034/2017 г., 7158/2017 г., 8853/2017 г., 9377/2017 
г., 9134/2017 г., 11922/2017 г. /неправилно конституиране на страните/, 
12671/2017 г. и 12 788/2017 г. Като изключение бяха констатирани и случаи, в 
които проверката по редовността и допустимостта на касационната жалба е 
извършена едва в срока за произнасяне, водещо и до отмяна на хода по 
същество. и ново насрочване на делото в о.с.з., също предполагащо определен 
период от време – например адм.д. № 1067/2017 г. По почти всички от 
проверените, на доклад на съдия Константинов, административни касационни 
дела, нередовностите и недопустимостта на  касационната жалба са 
констатирани преди насрочване на делото, в з.з. след образуването му.  В 
случаите на отменен ход председателят на отделението обичайно насрочва 
делата в срок до около два месеца. Безспорно, в АПК няма изрично изискване 
за извършване на преценката по редовност и допустимост на касационната 
жалба в определен момент от време след образуване на делото или преди 
насрочването му в о.с.з. Логиката на процеса изисква в о.с.з. да бъдат 
насрочени касационни дела по редовни и допустими жалби. Неспазването на 
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двумесечния срок за насрочване на делата, големият период от време до 
първото о.с.з. от образуване на делото, сами по себе си създават предпоставки 
за неразумна продължителност производството, а повтарянето на процедурата 
по ново насрочване след недаване ход на делото в насроченото о.с.з., или след 
отмяна на хода по същество, предпоставят още по-голяма продължителност.  
Освен това, в подобни случаи на нередовност и недопустимост на 
касационната жалба, след един продължително висящ процес, може да се 
стигне до произнасяне на акт, който не е по същество. 

Въпреки липсата на предварителна проверка по редовността на жалбите 
и изричен акт за конституиране на страните, необходим най-вече предвид 
разпоредбата на чл. 210, ал. 2 АПК, голяма част от делата са разгледани и 
свършени в едно о.с.з. Провеждането на повече от едно съдебно заседание, е 
свързано с допуснати грешки при разпределение на делото и определяне на 
състава, който да го разгледа,  като не са съобразени разпоредбите на чл. 22, ал. 
1 , т.т. 1-5 ГПК. В подобни случаи, в първото насрочено по делото о.с.з. 
съответният съдия или съдии  си правят отвод и делото отново се докладва на 
председателя на отделението. Необходимостта от отстраняване на късно 
констатираните нередовности, а не толкова на нередовна процедура по 
призоваването или за събиране на доказателства за установяване на 
касационните основания, също е причина за отлагане на първото о.с.з., без да 
се даде ход на делото. Делата не се докладват на определените при случайния 
избор докладчици задължително. По проверените дела липсват изрични актове 
за приемане на жалбата за разглеждане като редовна и допустима, за 
конституиране на страните, за да се приеме, че по всяко дело е извършена 
такава преценка.  

По същия ред се образуват, разпределят, насрочват и разглеждат и 
образуваните по молби за отмяна производства пред тричленните състави, по 
чл. 237 и сл. АПК. 

Общата продължителност на производствата от този вид е около една 
година и 1,2 месеца през 2016 г. и около 6-8 месеца – през 2017 г. По кратките 
срокове са изключение, както и по-продължителните, като за последните 
обикновено са налице обективни причини. В основата на тази 
продължителност стои дейността по насрочване на о.с.з. и липсата на 
задължителност на докладване на делото на определения съдия-докладчик. 

По делата, по които бе констатирано спиране на производството, това се 
е случвало или в о.с.з., или с определението за отмяна на хода по същество. 
Много рядко основанието за спиране е преюдициална връзка на касационното 
дело с друго дело на ВАС, по – често е заради образувано тълкувателно дело и 
заради образувано дело на СЕС по преюдициално запитване. Макар по делата 
да не се съдържат данни за извършените справки по движението на 
обуславящото дело, тълкувателното дело или делото на СЕС, т.е. относно 
възможността пречката по движението да е отпаднала, не се констатираха 
забави при възобновяване на производствата. 
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Заместването на съдията-докладчик или на член от постоянния 
тричленен състав се регулира със заповеди на председателя на ВАС. Според 
тях заместването се допуска с изричен акт на председателя на отделението, при 
обективни причини за отсъствието на титуляр. Заместващият съдия 
обикновено дава съгласието си за това. Констатираха се случаи по проверените 
дела, когато при отсъствие на съдията-докладчик, делото е отсрочвано, но и 
случаи, когато при отсъствие на докладчика, му е определян заместник. 
Установиха  се дела, с проведени повече от едно или две съдебни заседания, по 
които във всяко заседание е заседавал различен състав. 

Според цитирани заповеди на председателя на съда, определящ 
постоянните състави в отделението, председателят на Първо отделение може 
да влиза в заседание с всеки от съставите. Само за периода 30.03.2016 г. – 
16.02.2017 г. председателят на отделението е посочен като постоянен член на  
първи състав. Не е конкретизирано, участието в състав по избор дали се отнася 
само до делата, по които председателят е докладчик, или по негова преценка 
може да замести всеки член от постоянните тричленни състави на отделението.  

По проверените дела спазването на установения процесуален срок за 
изготвяне на съдебното решение по чл. 221, ал. 1 АПК, е добра практика на 
голяма част от проверените съдии. Сроковете за постановяване на съдебните 
актове са разгледани в отделна точка по-долу в акта. 
 

        2.2.ЧАСТНИ КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА, разгледани по 
реда на чл. 229 и сл. АПК, в закрито заседание /з.з./, от Първо отделение. 

Според предоставените от статистиците на ВАС справки, през 2016 г. в 
Първо отделение, в з.з., са приключени 392 частни производства. Посочени са 
делата по номера, докладчици, дата на образуване и дата на свършване, чий акт 
е обжалван, молител, номер и дата на постановяване на съдебния акт.  

От приключените през 2016 г. 392 дела, 34 са образувани през 2015 г., а 
останалите 358 – през 2016 г., най-късно – на 21.12.2016 г. Образувано на 
11.09.2015 г. дело е приключено с постановяване на определение на 27.04.2016 
г. Три от образуваните през м. октомври 2015 г. дела са приключени през м. 
януари 2016 г., а едно – през м. юни 2016 г. Образуваните през м. ноември 2015 
г. шест дела са приключени с актове през м. януари 2016 г. От образуваните 
през м. декември 2015 г. 23 дела, през м. януари са свършени 15, през м. 
февруари – 6 и през м. юли – 2. 

От приключените през 2017 г. общо 594 дела в Първо отделение, 30 са 
били образувани през 2016 г. От образуваните през м. декември 2016 г. 20 броя 
дела, през м. януари 2017 г. са свършени 16, през м. февруари – 3 и през м. 
април – 1. От образуваните през м. ноември 2016 г. 9 дела, седем са свършени 
през м. януари 2017 г., едно – през м. март и едно – през м. юни. Образуваното 
на 18.10.2016 г. адм.д. № 11690/2016 г. е свършено на 19.01.2017 г. 

Всички съдии от отделението участват в разпределението на този вид 
дела на 100%, с изключение на председателя на отделението. / 30 % и 50% / 
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По съдии, свършените в з.з., образувани по частни жалби 
производства през 2016 г., са както следва: 

На доклад на съдия Йордан Константинов са разгледани и 
приключени 12 частни производства през 2016 г., всички образувани през 
същата година. По 10 от делата произнасянето и постановяването на крайния 
съдебен акт е в рамките на няколко дни, от 2 до 8, по 1 дело производството е 
свършено до 17 дни, Според записа в справката адм.д. № 6257/2016 г. е 
образувано на 30.05.2016 г. и е приключено на 02.11.2016 г. 

Адм.д. № 6257/2016 г. е образувано на 30.05.2016 г. по частни жалби 
срещу протоколно определение от 10.03.2016 г. по адм.д. № 2596/2015 г. на 
АССГ, с което са оставени без разглеждане жалби, ведно с направените 
искания за присъединяване и спиране  срещу решение на ДКЕВР, сега КЕВР и 
производството е прекратено в тази му част. С определение от 06.06.2016 г., 
след з.з. на 01.06.2016 г., тричленният състав на Първо отделение /председател 
Йордан Константинов-докладчик и членове – Благовеста Липчева и Стефка 
Кемалова/ е отменил обжалваното определение в частта му, с която са 
оставени без уважение исканията за присъединяване по реда на чл. 182, ал. 3 
АПК в производството по оспорване на решението на ДКЕВР и вместо това е 
постановено допускане на встъпването по реда на чл. 182, ал. 3 АПК и за двете 
обжалвали фирми, като делото е върнато на АССГ за продължаване на 
съдопроизводствените действия в тази част. Определението на АССГ е 
оставено в сила в частта му, с която без разглеждане са оставени жалбите на 
фирми срещу решението на ДКЕВР и производството е прекратено. Т.е., от 
образуването на делото до постановяване на крайния акт по него, 
производството пред ВАС е продължило до една седмица. С определение от 
02.11.2016 г. тройният състав /председател Йордан Константинов-докладчик и 
членове – Милена Златкова и Стефка Кемалова/ е допуснал поправка на ЯФГ в 
определението си от 06.06.2016 г., като вместо „допуска встъпване по реда на 
чл. 182, ал. 3 АПК”, е записано „допуска присъединяване към оспорването”. 
Според данните от сайта не е ясно на коя дата е подадено искането по чл. 175 
АПК. 

На доклад на съдия Бисер Цветков са разгледани и приключени през 
2016 г. 35 частни дела, всички образувани през същата година. От тях 32 са 
свършени в рамките на един месец от постъпване на частните жалби, с 
постановяване на съдебен акт – определение. За срок от около два месеца са 
приключени производствата по 3 от делата: 

Адм.д. № 4549/2016 г. е образувано на 14.04.2016 г. по частна жалба 
срещу „съобщение” по адм.д. № 82/2016 г. на АС – Монтана. Разгледано е от 
състав: председател Фани Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и 
Милена Славейкова. С определение от 20.04.2016 г. съставът е оставил 
частната жалба без движение и е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от 
съобщаването да конкретизира обжалвания съдебен, да посочи пороците, 
представляващи касационни основания и представи подписана жалба или 
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приподпише представеното ксерокопие на жалбата. С определение от 
25.05.2016 г. съдът е продължил срока за изпълнение на дадените с 
предишното определение указания. С определение  от 14.06.2016 г. 
тричленният състав е отхвърлил искането на жалбоподателя за предоставяне на 
правна помощ, оставил е без разглеждане частната жалба и е прекратил 
производството по адм.д. № 4549/2016 г. Обявена е възможността за 
обжалване пред петчленен състав на ВАС. 

Адм.д. № 7508/2016 г. е образувано на 27.06.2016 г. по частна жалба 
срещу определение по адм.д. № 249/2016 г. на АС – Плевен. С определение от 
20.07.2016 г. съдът /председател Йордан Константинов и членове – Бисер 
Цветков-докладчик и Милена Славейкова/, е оставил без движение  частната 
жалба и е указал отстраняване на констатираните нередовности. С определение 
от 15.09.2016 г., в з.з. на 12.09.2016 г., тричленният състав /председател Фани 
Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и Милена Славейкова/, е 
оставил в сила обжалваното определение. 

Адм.д. № 9444/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба 
срещу определение по адм.д. № 585/2016 г. на АС – Плевен. Делото е 
разгледано и приключено от състав /председател Фани Найденова и членове – 
Бисер Цветков-докладчик и Милена Славейкова/. С определение от 15.09.2016 
г. съдът е оставил частната жалба без движение и е указал отстраняване на 
нередовностите по нея в определен срок. С определение от 26.10.2016 г., след 
з.з. на 25.10.2016 г., съдът е оставил без разглеждане частната жалба, тъй като в 
определения срок не е била приведена в съответствие с изискванията на 
закона, и е прекратил производството по адм.д. № 9444/2016 г. Обявена е 
възможността за обжалване пред петчленен състав на ВАС. 

Продължителността на производствата по тези дела се дължи на 
обективни причини и е свързана с необходимостта от извършване на 
процесуални действия касаещи редовността и допустимостта на подадените 
частни жалби. Производствата са приключени в рамките на около месец, след 
привеждане на жалбите в съответствие с изискванията на закона. 

През 2016 г., на доклад на съдия Благовеста Липчева, са разгледани и 
приключени 38 дела, от които 3 – образувани през м. декември 2015 г. и 35 – 
през 2016 г. 

По 35 от делата производствата са приключени до един месец, а често и 
до една седмица от образуването. 

Изследвани са причините за продължителността на производствата по 3 
от делата около 2 и малко над 2 месеца. 

Адм.д. № 7324/2016 г. е образувано на 22.06.2016 г. по частна жалба 
против разпореждане на АС – Хасково, постановено в о.с.з. на 12.05.2016 г. по 
адм.д. № 59/2016 г., с което е указано внасяне на дължима пропорционална 
държавна такса по жалба срещу заповед на изпълнителния директор на 
ДФ”Земеделие”. С определение от 15.09.2016 г., след з.з. на 13.09.2016 г. 
тричленният състав /председател Милена Златкова и членове – Благовеста 
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Липчева-докладчик и Стефка Кемалова/ е оставил без разглеждане частната 
жалба, тъй като атакуваният с нея акт не подлежи на самостоятелен 
инстанционен контрол и е прекратил производството по адм.д. № 7324/2016 г. 
Указана е възможността за обжалване пред петчленен състав на ВАС. 

Адм.д. № 7881/2016 г. е образувано на 05.07.2016 г. по частна жалба 
против определение по адм.д. № 1090/2016 г. на АС – Пловдив. С окончателно 
определение от 14.09.2016 г., след з.з. на 13.09.2016 г. съдът /председател 
Милена Златкова и членове – Благовеста Липчева-докладчик и Стефка 
Кемалова/ е оставил в сила обжалваното определение. 

Адм.д. № 7999/2016 г.  е образувано на 06.07.2016 г. по частна жалба 
срещу определение, постановено по адм.д. № 11182/2015 г. на АССГ, с което е 
оставено без уважение искане за изменение на решение от 01.04.2016 г. в 
частта му за разноските. С определение от 15.09.2016 г., след з.з. от 14.09.2016 
г. съдебният състав /председател Милена Златкова и членове – Благовеста 
Липчева-докладчик и Стефка Кемалова/ е оставил частната жалба без 
разглеждане, като недопустима, подадена срещу определение, неподлежащо на 
обжалване. Прекратил е производството по адм.д. № 7999/2016 г. и е указал 
възможността за обжалване пред петчленен състав на ВАС. 

Продължителността на производството над обичайната от един месец, в 
тези случаи може да се обясни с периода на съдебната ваканция, преди 
началото на който делата са образувани. Достатъчно е член от състава да е в 
отпуск, за да не може да бъде произнесен и обявен съдебният акт. 

През 2016 г. на доклад на съдия Здравка Шуменска са били разгледани 
и приключени 36 частни производства. Шест от делата са образувани през м. 
декември 2015 г. и  5 са свършени през м. февруари 2016 г., а 1 – на 01.07.2016 
г. Четиринадесет дела са свършени до един месец, или с незначително 
просрочие от няколко дни, считано от датата на образуването им. От един 
месец до два месеца са приключени 15 дела. Между два и три месеца е 
продължило производството по 3 дела и в по-продължителни срокове 
производствата по 4 дела. 

Адм.д. № 3959/2016 г. е образувано на 31.03.2016 г. по частна жалба 
против определение от 25.02.2016 г., постановено по адм.д. № 35/2016 г. на АС 
– Силистра, с което в производство по реда на чл. 60 АПК е отхвърлена жалба 
срещу разпореждане от 23.02.2016 г. за допуснато предварително изпълнение 
на решение на ОС.  С определение от 19.10.2016 г., след з.з. на 20.09.2016 г., 
съдебният състав /председател Здравка Шуменска-докладчик и членове – 
Милена Златкова и Стефка Кемалова/ е оставил в сила обжалваното 
определение на АС – Силистра. Продължителността на производството е около 
шест месеца, считано от образуването до произнасянето на състав, или около 
седем месеца, считано до постановяване на крайния акт. 

Адм.д. № 6933/2016 г. е образувано на 14.06.2016 г.  по частна жалба 
срещу определение от 26.04.2016 г., постановено по адм.д. № 671/2016 г. на АС 
– Пловдив, с което е отхвърлено искане за спиране изпълнението на РА. С 



 88

определение от 19.10.2016 г., след з.з. на 11.10.2016 г. съдът /председател 
Здравка Шуменска-докладчик и членове – Милена Златкова и Стефка 
Кемалова/ е оставил в сила обжалваното определение на АС – Пловдив. 
Продължителността на производството е около четири месеца. 

Адм.д. № 13639/2015 г. е образувано на 03.12.2015 г. по частна жалба 
срещу определение от 26.11.2015 г. по адм.д. № 759/2015 г. на АС – Плевен, с 
което без уважение е оставена молба за предоставяне на правна помощ за 
процесуално представителство по делото. Съставът /председател Здравка 
Шуменска-докладчик и членове – Милена Златкова и Стефка Кемалова/ се е 
произнесъл в з.з. на 23.06.2016 г., а определението, с което обжалваният акт е 
оставен в сила, е постановено на 01.07.2016 г. Продължителността на 
производството е около седем месеца. 

През 2016 г., на доклад на съдия Мадлен Петрова, са разгледани и 
приключени 39 частни административни производства, от които образуваните 
през 2016 г. са 34, а образувани през 2015 г., м. декември – 5. До 1 месец са 
свършени 28 дела, до 2 месеца – 9, до 3 месеца – 1 и до 7 месеца – 1. 

Адм.д. № 4914/2016 г. е образувано на 22.04.2016 г. по частна жалба 
против определението от 12.03.2016 г. по адм.д. № 530/2016 г. на АС – 
Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба против неоснователни 
бездействия на ДФ”Земеделие” и е прекратено производството. С определение 
от 15.07.2016 г., след з.з. на същата дата, троен състав на Първо отделение на 
ВАС /председател Светлозара Анчева и членове – Маруся Димитрова и 
Мадлен Петрова-докладчик/ е отменил обжалваното определение и е върнал 
делото на АС – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия. 
Продължителността на производството се дължи на фактическата и правна 
сложност на казуса. 

Адм.д. № 9411/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба 
против определение от 27.06.2016 г., постановено по адм.д. № 89/2016 г. на АС 
– Видин, с което е отхвърлена жалба срещу заповед на директора на ОД на 
ДФ”Земеделие” – Видин, с която е спряно административно производство. С 
определение от з.з. на 18.10.2016 г. съставът /председател Светлозара Анчева и 
членове – Маруся Димитрова и Мадлен Петрова-докладчик/ е оставил в сила 
обжалваното определение на АС – Видин. Производството е продължило в 
рамките на разумен срок. 

Адм. д. № 14323/2015 г. е образувано на 17.12.2015 г. по частна жалба 
срещу определение от 27.10.2015 г. и определение от  09.11.2015 г., 
постановени по адм.д. № 606/2015 г. на АС – Велико Търново. Тричленният 
състав на Първо отделение на ВАС /председател Светлозара Анчева и членове 
– Маруся Димитрова и Мадлен Петрова-докладчик/ е постановил крайния си 
акт  на 14.01.2016 г., а не както е посочено в справката – 07.07.2016 г. На тази 
дата е постановено определение, с което е отхвърлено искане за допълване на 
определението от 14.01.2016 г. в частта за разноските. 
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На доклад на съдия Маруся Димитрова, през 2016 г. са разгледани и 
приключени 36 частни административни производства, от които 9 са 
образувани през 2015 г. Делата са свършени в различни срокове, до един месец 
– 10, до 2 месеца – 18, до 3 месеца – 2, до 4 месеца – 3, до пет месеца – 1 и до 8 
месеца – 2. Според отразеното в справката, по осем месеца са продължили 
производствата по адм.д. № 8047/2015 г. и по адм.д. № 10420/2015 г. Пет 
месеца е продължителността на производството по адм.д. № 2142/2016 г. и по 
4 месеца – по адм.д. №№ 11452/2015 г., 657/2016 г. и 654/2016 г. При 
извършената на сайта проверка, се установи: 

Според записа в справката, адм.д. № 8047/2015 г. е образувано на 
09.07.2015 г. и е свършено на 14.03.2016 г. При проверка в сайта, се установи, 
че определението по частната жалба е постановено на 28.01.2016 г., а на 
14.03.2016 г. е обявено определението по искане за допълване на основния акт. 
Идентичен е случаят и по адм.д. № 10420/2015 г., образувано на 11.09.2015 г. 
Делото е свършено на 15.01.2016 г., когато е постановено определението по 
частната жалба. Определението от 27.04.2016 г. е по искане за допълване на 
основния акт. 

На доклад на съдия Милена Златкова, през 2016 г. са разгледани и 
приключени 25 частни административни производства, всички образувани 
през същата година. Всички дела са приключени в срок до един месец от 
образуването им, а голяма част от тях и в рамките на няколко дни. 

На доклад на съдия Милена Славейкова, през 2016 г. са разгледани и 
приключени 39 частни административни дела, като 2 от тях са образувани на 
16.12.2015 г. и на 28.12.2015 г., а останалите 37 – през 2016 г. В срок до един 
месец са свършени 35 от делата. Две дела са приключени до два месеца от 
образуването им, а адм.д. № 655/2016 г. – до 3 месеца и адм.д. № 615/2016 г. – 
до 4 месеца. 

Адм.д. № 615/2016 г. е образувано на 15.01.2016 г. по частна жалба 
срещу определение от 30.11.2015 г. по адм.д. № 8198/2015 г. на АССГ, с което 
е оставена без разглеждане жалбата против мълчалив отказ на директора на ТД 
на НАП да се произнесе по жалба срещу действия на публичен изпълнител при 
ТД на НАП. С определение от з.з. на 20.01.2016 г. съдът /председател Фани 
Найденова и членове – Бисер Цветков и Милена Славейкова-докладчик/ е 
оставил без движение производството и е указал да се отстранят 
нередовностите в жалбата. С определение от 11.02.2016 г.  същият състав на 
Първо отделение е оставил без разглеждане частната жалба, поради 
неизпълнение в определения срок на дадените указания. Производството по 
делото е прекратено и е указана възможността за обжалване пред петчленен 
състав на ВАС. След отмяна на определението по реда на касационния контрол 
и връщане на делото на тричленния състав, с определение от 05.05.2016 г. 
обжалваното определение на АССГ е оставено в сила. Установиха се 
обективни причини за продължителността на производството. 
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Адм.д. № 655/2016 г. е образувано на 18.01.2016 г. по частна жалба 
против определение от 26.11.2015 г. по адм.д. № 35/2015 г. на АС – Бургас, с 
което е оставена без разглеждане жалба срещу заповед на областния управител 
и производството е прекратено. С определение от 29.01.2016 г., в десетдневен 
срок от образуването, съдът /председател Фани Найденова и членове – Бисер 
Цветков и Милена Славейкова-докладчик/ е отменил обжалваното определение 
и е върнал делото на АС – Бургас за продължаване на съдопроизводствените 
действия. С определението от 30.03.2016 г. съдът се е произнесъл по 
направеното искане за допълване на основния акт в частта за разноските. В 
този случай производството също е приключило в рамките на установения 
срок. 

На доклад на съдия Светлозара Анчева, през 2016 г. са разгледани и 
приключени 39 частни административни дела, като 2 от тях са образувани на 
01.12.2015 г. и на 23.12.2015 г., 1 – на 25.08.2015 г., трите свършени през м. 
януари 2016 г.  Останалите 36 дела са образувани през 2016 г. В срок до един 
месец са свършени 34 от делата. Четири дела са приключени до два месеца от 
образуването им, а адм.д. № 9416/2015 г. – до 5 месеца  от образуването му.  

Адм.д. № 9416/2015 г. е образувано на 25.08.2015 г. по частна жалба 
срещу определение  от 08.06.2015 г. по адм.д. № 107/2015 г. на АС – Габрово, с 
което е отменено разпореждане на кмета на общината за допускане на 
предварително изпълнение на издадена от същия кмет заповед. Съставът 
/председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – Маруся Димитрова и 
Мадлен Петрова/ е постановил три определения по делото. С определение от 
15.09.2015 г. частната жалба е оставена без движение и са дадени указания за 
привеждането й в съответствие с изискванията на закона. С определение от 
06.10.2015 г. обжалваното определение на АС – Габрово е оставено в сила. С 
определение от 06.01.2016 г. съдът е допълнил определението от 06.10.2015 г. в 
частта за разноските, като е осъдил жалбоподателя да заплати на другата 
страна сума за адвокатското възнаграждение. Т.е. по основния проблем в 
частната жалба съдът се е произнесъл до един месец и десет дни от образуване 
на делото, след отстраняване на нередовностите в подадената частна жалба. 
Определението, постановено в началото на 2016 г. е в производство по чл. 248, 
ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК. 

През 2016 г., на доклад на съдия Стефка Кемалова, са приключени 51 
частни производства, всички образувани и разпределени през 2016 г. 
Производствата по 47 от делата са приключени  до един месец от образуването 
им, по 3 дела – до 2 месеца, а по 1 дело – до 3 месеца. Три от делата са 
свършени на следващия ден от образуването им, като по две от тях частните 
жалби са постъпили през съдебната ваканция.  

На следващия ден от образуването им са свършени: адм.д. № 3463/2016 
г., образувано на 21.03.2016 г., адм.д. № 9070/2016 г., образувано на 16.08.2016 
г. и адм.д. № 9071/2016 г., образувано на 16.08.2016 г. С определение от 
22.03.2016 г. съдът /председател Здравка Шуменска и членове – Благовеста 
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Липчева и Стефка Кемалова-докладчик/ е оставил в сила определението по 
адм.д. № 13/2016 г. на АС – Ямбол, обжалвано с частна жалба, по която е 
образувано адм.д. № 9070/2016 г. Образуваното по частна жалба срещу 
определение на АС – Варна адм.д. № 9070/2016 г., е свършено с постановяване 
на определение на 17.08.2016 г., с което обжалваното определение е 
обезсилено и е прекратено производството пред АС – Варна. Определението е 
постановено от Първо отделение, в състав: председател Александър Еленков и 
членове – Пламен Петрунов и Стефка Кемалова-докладчик. С определение от 
17.08.2016 г., постановено от същия съдебен състав, по адм.д. № 9071/2016 г. 
на Първо отделение, обжалваното определение на АССГ е оставено в сила. 

След проверка на сайта на съда по движението на приключените след 
изтичане на едномесечния срок дела, се установи: 

По образуваното на 01.02.2016 г. адм.д. № 1211/2016 г. на ВАС, Първо 
отделение, съдът /председател Здравка Шуменска и членове – Благовеста 
Липчева и Стефка Кемалова-докладчик/ е постановил определение на 
10.02.2016 г., с което е оставил в сила обжалваното определение на АС –  
Плевен. С определение15.03.2016 г. съдът е оставил без уважение молба за 
изменение на първото определение, в частта за разноските. По адм.д. № 
2564/2016 г., образувано на 29.02.2016 г., съдът /председател Здравка 
Шуменска и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик/ е 
постановил определение на 15.03.2016 г., с което е оставил в сила обжалваните 
определения от 17.12.2015 г. и от 19.01.2016 г., по адм.д. № 633/2015 г. на АС – 
Русе. С определение от 03.05.2016 г. съставът е оставил без уважение молба за 
постановяване на допълнително решение по адм.д. № 2564/2016 г. по описа на 
ВАС. По образуваното на 10.05.2016 г. адм.д. № 5471/2016 г., съдът 
/председател Милена Златкова и членове – Благовеста Липчева и Стефка 
Кемалова-докладчик/ е постановил определение на 30.05.2016 г., с което е 
отменил определението от 15.04.2016 г. по адм.д. № 210/206 г.  на АС – Перник 
и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Със 
същото определение е отменено и определението от 14.04.2016 г. по същото 
дело на АС – Перник, като вместо него е постановено друго, с което е 
допуснато обезпечение на предявения иск чрез спиране изпълнението на 
заповед на кмета на общината до приключване на производството по делото с 
влязъл в сила съдебен акт. С определението от 27.06.2016 г. съдебният състав 
от Първо отделение, в производство по реда на чл. 135 АПК, е повдигнал спор 
за подсъдност между АС – Перник и ВАС за произнасяне по молба за издаване 
на обезпечителна заповед, подадена от ищеца на 07.06.2016 г., след влизане в 
сила на първото определение на ВАС. По адм.д. № 5945/2016 г., образувано на 
18.05.2016 г., съдът /председател Йордан Константинов и членове – Милена 
Златкова и Стефка Кемалова-докладчик/ е постановил определение на 
01.07.2016 г., с което се е произнесъл по частната жалба срещу определение от 
06.04.2016 г. па адм.д. № 35/2016 г. на АС – Бургас. Установи се, че няма 
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отклонение от установената обичайна практика за произнасяне преди изтичане 
на едномесечния срок. 

На доклад на съдия Фани Найденова, през 2016 г. са приключени 40 
частни производства, от които 8 – образувани през 2015 г. и 32 – през 2016 г. 
От образуваните през 2015 г. частни административни дела 2 са свършени в 
едномесечен срок; 3, образувани през м. ноември, са свършени в срок до 2 
месеца; 2, образувани през м. октомври – до 3 месеца и 1, образувано през м. 
октомври – за около 8 месеца. От образуваните през 2016 г. частни 
административни дела в срок до един месец са свършени 30 дела, до 2 месеца – 
2 дела. Производствата по 2 дела са приключени 1, респ. 2 дни след 
образуването им. 

Адм.д. № 11888/2015 г. е образувано на 15.10.2015 г. и е свършено на 
22.06.2016 г. според предоставената справка. Образувано е по частна жалба 
срещу определение по адм.д. № 5440/2015 г. на АССГ, с което е оставена без 
разглеждане и е прекратено производството по искова молба, предявена на 
основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ срещу БНБ, заедно със заявено искане за 
обявяване нищожността на решение на УС на БНБ. С определение от 
02.11.2015 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 ГПК, до приключване на т.д. № 4/2015 г. на ОС на ВАС. С определение от 
22.06.2016 г., след като е констатирал, че с определение № 1/14.06.2016 г. по 
т.д. № 4/2015 г. ОС на колегиите на ВАС е отклонило искането за приемане на 
ТР, с което е отпаднало основанието за спиране на производството, съдът 
/председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и Милена 
Славейкова/ е оставил в сила обжалваното определение на АССГ. 

С разпореждане на зам.председателя на ВАС и председател на Първа 
колегия, съдия Румяна Монова, образуваното на 12.07.2016 г. адм.д. № 
8176/2016 г. е определено като „бързо производство” и е докладвано незабавно 
на докладчика. Образувано е по две частни жалби срещу определение от 
15.03.2016 г. по адм.д. № 113/2016 г. на АС – Добрич, с което е спряно 
изпълнението на заповед на изпълнителния директор на БАБХ. 
Определението, с което обжалваният акт е оставен в сила е постановено на 
13.07.2016 г. от състав: председател Фани Найденова-докладчик и членове – 
Светлозара Анчева и Мадлен Петрова. С определение от 09.11.2016 г., по 
образуваното на 07.11.2016 г. адм.д. № 12479/2016 г. на ВАС, Първо 
отделение, съдът /председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер 
Цветков и Милена Славейкова/ е оставил без разглеждане частна жалба срещу 
определение от 29.06.2015 г. по адм.д. № 495/2015 г. на АССГ, като просрочена 
и е прекратил производството.  

Адм.д. № 9376/2016 г. и адм.д. № 9377/2016 г., са образувани на 
31.08.2016 г. Двете дела са свършени с постановяване на определения на 
18.10.2016 г. Разгледани са и са приключен от един и същ съдебен състав с 
председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и Милена 
Славейкова. Със съдебните си актове ВАС, Първо отделение, е отменил 
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атакуваните с частни жалби: определение от 09.05.2016 г. по адм.д. № 
1940/2016 г. на АССГ и определение от 05.05.2016 г. по адм.д. № 2755/2016 г. 
на АССГ. Делата са върнати на АССГ за продължаване на 
съдопроизводствените действия по предявените искови молби на основание чл. 
1, ал. 1 ЗОДОВ. 

По съдии, свършените в з.з., образувани по частни жалби 
производства, през 2017 г., са както следва: 

На доклад на съдия Йордан Константинов през 2017 г. са 
разпределени, разгледани и приключени 32 частни административни дела, 
образувани по частни жалби. Всички дела са свършени за срок до един месец 
от образуването им, а 11 от тях – в тридневен срок от образуването им. 
Допълнителна проверка на сайта на съда бе извършена по делата, приключени 
в кратки срокове. 

С определение от 06.04.2017 г., постановено по адм.д. № 3893/2017 г., 
образувано на 04.04.2017  г., съдът /председател Йордан Константинов-
докладчик и членове – Светлозара Анчева и Мадлен Петрова/ е отменил 
обжалваното определение от 07.03.2017 г. по адм.д. № 637/2017 г. на АС – 
Пловдив и е постановил ново, с което е отхвърлил жалбата против 
разпореждане за допуснато предварително изпълнение на ПАМ, наложена със 
заповед за налагане на ПАМ на директора на Д”Контрол” в ТД на НАП – 
Пловдив, за запечатване на търговски обект. 

С определение от 06.07.2017 г., постановено по образуваното на 
04.07.2017 г. адм.д. № 7706/2017 г., съдът /председател Йордан Константинов-
докладчик и членове – Маруся Димитрова и Стефка Кемалова/ е отменил 
обжалваното определение от 15.06.2017 г. на АС – Бургас и вместо него е 
постановил ново, с което е отхвърлил жалбата срещу разпореждане за 
допускане на предварително изпълнение по реда на АПК на ПАМ, наложена 
със заповед на директора на Д”Контрол” в ТД на НАП – Бургас.  

На 17.08.2017 г. са постановени две определения по различни 
административни дела, образувани по частни жалби срещу определения на АС 
- Бургас, с които са отменени разпореждания за допуснато предварително 
изпълнение на заповед за налагане на ПАМ на директор на Д”Контрол” в 
съответното ТД на НАП. По адм.д. № 8844/2017 г. решаващият състав е с 
председател Йордан Константинов-докладчик и членове – Мирослава 
Георгиева и Милена Славейкова, като определението, с което е оставено в сила 
обжалваното определение, е подписано с особено мнение от съдия 
Константинов. По адм.д. № 8918/2017 г. съставът е с председател Йордан 
Константинов-докладчик и членове – Галина Солакова и Димана Йосифова. С 
определението по това дело обжалваното определение на АС – Бургас е 
отменено и вместо него е постановено ново, с което жалбата против 
разпореждането за допуснатото предварително изпълнение на ПАМ, е 
отхвърлена. Съдия Димана Йосифова е подписала акта с особено мнение.  
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На 17.08.2017 г. е постановено и определение по адм.д. № 8881/2017 г., 
разгледано от състав с председател Йордан Константинов и членове – 
Мирослава Георгиева и Димана Йосифова. Делото е образувано по частна 
жалба срещу определение на АС – Варна, с което без уважение е оставена 
жалба за отмяна на разпореждане за допуснато предварително изпълнение на 
ПАМ. С определението си ВАС, Първо отделение, е отменил обжалваното 
определение и вместо това е постановил ново, с което е отменил 
разпореждането за допуснато предварително изпълнение на заповед за 
налагане на ПАМ. Актът е подписан с особено мнение от съдия Димана 
Йосифова. 

На доклад на съдия Бисер Цветков са разгледани и приключени през 
2017 г. 60 частни дела, като образуваните през същата година са 57, а 
образуваните през 2016 г. - 3. От тях 54 са свършени в срок до един месец от 
постъпване на частните жалби, с постановяване на съдебен акт – определение. 
За срок до два месеца са приключени производствата по 4 от делата. По 2 от 
делата, образувани през 2016 г. срокът според предоставената от съда справка 
е 4 месеца. 

Адм.д. № 12856/2016 г. е образувано на 17.11.2016 г. по частна жалба 
против определение от 13.10.2016 г. по адм.д. № 1976/2016 г. на АС – Пловдив. 
С определение от 30.11.2016 г. тричленен състав на Първо отделение с 
председател Фани Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и Милена 
Славейкова, е оставил без разглеждане частната жалба като недопустима и е 
прекратил производството по делото. Указана е възможността за обжалване 
пред петчленен състав на ВАС. С определение, постановено по адм.д. № 
331/2017 г. на ВАС, Петчленен състав на Първа колегия, след констатация за 
съдържащо се в частната жалба срещу определението от 30.11.2016 г. на Първо 
отделение искане за поправка на ОФГ в обжалваното определение, делото е 
изпратено на тричленния състав за произнасяне. С определение от 01.02.2017 г. 
тричленният състав е отхвърлил искането и е изпратил делото обратно на ВАС, 
Петчленен състав, Първа колегия  за произнасяне по частната жалба, по 
образуваното адм.д. № 331/2017 г. С определение от  08.02.2017 г. 
Петчленният състав на ВАС – Първа колегия, е отменил определението от 
30.11.2016 г. на ВАС, тричленен състав на Първо отделение и е върнал делото 
за продължаване на съдопроизводствените действия. С определение от 
15.02.2017 г. съдът /председател Фани Найденова и членове – Бисер Цветков-
докладчик и Милена Славейкова/ е оставил частната жалба без движение и е 
указал отстраняване на нередовностите. С определение от 09.03.2017 г. 
тричленният състав е обезсилил определение № 1677/13.10.2016 г. на АС – 
Пловдив и е прекратил делото по искането за допълване на определение № 
1453/16.09.2016 г. на АС – Пловдив. Необичайната за този състав и докладчик 
продължителност на производството се дължи на обективни причини, 
изразяващи се в нередовност на жалбата, необходимост от процесуални 
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действия за привеждането й в съответствие с изискванията закона и обжалване 
на съдебния акт на тричленния състав. 

Адм.д. № 11690/2016 г. е образувано на 18.10.2016 г. по частна жалба 
против определение от 02.09.2016 г. по адм.д. № 517/2016 г. на АС – Плевен, с 
което е отказан достъп до правна помощ. С жалбата се иска отмяна на 
определението на АС – Плевен и решаване на спора по същество – с 
предоставяне на исканата правна помощ. С определение от 02.11.2016 г. съдът 
/председател Йордан Константинов и членове – Фани Найденова и Бисер 
Цветков-докладчик/ е указал на жалбоподателя да представи декларация за 
имущественото си състояние, като посочи в нея притежаваните недвижими 
имоти, превозни средства, пари в брой и в банкови сметки. Задължил е 
началника на Затвора да представи удостоверение за конкретни обстоятелства 
относно изтърпяване наказанието от жалбоподателя, полагането на труд, 
доходи, възраст и здравословно състояние. На длъжностното лице от 
администрацията на ВАС, с право на достъп до регистъра на населението е 
възложено да извърши проверка за семейното положение на жалбоподателя. С 
определение от 19.01.2017 г. съдебният състав /председател Фани Найденова и 
членове – Бисер Цветков-докладчик и Милена Славейкова/ е отменил 
определението на АС – Плевен и вместо това е постановил ново, с което е 
предоставил правна помощ във формата на процесуално представителство по 
адм.д. № 517/2016 г. на АС – Плевен и е разпоредил препис от акта на ВАС да 
се изпрати на АС при АК – Плевен за определяне на адвокат от Националния 
регистър за правна помощ, по реда на чл. 25, ал. 4 ЗПП. 

Адм.д. № 7566/2017 г. е образувано по частна жалба срещу 
определението от 31.05.2017 г. на АС – Пловдив по адм.д. № 1169/2017 г., с 
което е оставена без разглеждане молба за търсена защита срещу удържане на 
суми от получавано възнаграждение за положен труд по време на изтърпяване 
на наказание „лишаване от свобода”. С определение от 08.08.2017 г., съдът 
/председател Фани Найденова и членове – Бисер Цветков-докладчик и Милена 
Славейкова/ е оставил в сила обжалваното определение. 

Адм.д. № 12235/2017 г. е образувано на 26.10.2017 г. по частна жалба 
против определението от 04.10.2017 г. и допълващото го определение от 
същата дата, постановени по адм.д. № 2763/2017 г. на АС – Пловдив. С 
определение от 08.11.2017 г. съдът /председател Фани Найденова и членове – 
Бисер Цветков-докладчик и Милена Славейкова/ е обезсилил обжалваните 
определения в частта, с която е обявена нищожността на разпореждане за 
допускане на предварително изпълнение на ПАМ, както и в частта относно 
разпореденото спиране на допуснатото предварително изпълнение относно 
ПАМ – забрана на достъп до търговски обект, като е прекратил производството 
в тази част. Отменил е едно от обжалваните определения в частта, с която е 
обявена нищожността на разпореждане за допускане на предварително 
изпълнение на ПАМ – запечатване на търговски обект и вместо него е 
постановено ново, с което разпореждането за допускане на предварително 
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изпълнение е отменено. Оставил е в сила другото обжалвано определение в 
частта относно разпореденото спиране на допуснатото предварително 
изпълнение на ПАМ -  запечатване на търговски обект. С определение от 
20.12.2017 г. съдът се е произнесъл по искане за допълване на предходното 
определение, в частта за разноските. 

За продължителността на производствата над един месец, но в разумни 
срокове, се установиха обективни причини: отстраняване на нередовности , 
извършване на служебни справки по определени обстоятелства, провеждане на 
производства по чл. 176 АПК. 

През 2017 г., на доклад на съдия Благовеста Липчева, са разгледани и 
приключени 60 дела, от които 3 – образувани в периода от 19 до 28.12.2016 г. и 
57 – през 2017 г. 

По 52 от делата производствата са приключени до един месец, а често и 
до една седмица от образуването. Шест от делата са приключени в срок до два 
месеца и 2 – до три месеца. 

Изследвани са причините за продължителността на производствата над 
един месец:  

Адм.д. № 14369/2016 г. е образувано на 23.12.2016 г. по частна жалба 
против разпореждане от 02.09.2015 г., постановено по адм.д. № 4838/2012 г. на 
АССГ за издаване на изпълнителен лист. Установи се, че с разпореждане от 
03.01.2017 г. производството е оставено без движение с указания за 
представяне на доказателства за датата на връчване на поканата за доброволно 
изпълнение. Това разпореждане не е част от електронното досие на делото, 
вероятно защото е ръкописно. С определение от 06.02.2017 г. съдът 
/председател Йордан Константинов и членове – Милена Златкова и Благовеста 
Липчева-докладчик/ е оставил без разглеждане частната жалба и е прекратил 
производството по делото. Указана е възможността за обжалване пред 
петчленен състав на ВАС и е разпоредено след влизане в сила на 
определението, делото да бъде изпратено на АССГ за произнасяне по молба от 
15.12.2016 г. за обезсилване на издадения ИЛ. Причините за 
продължителността на производството са обективни. 

Адм.д. № 7610/2017 г. е образувано на 30.06.2017 г. по частна жалба 
срещу разпореждане от 13.06.2017 г. на председателя на АС – Монтана, с което 
молба от 12.05.2017 г. е върната поради неизпълнение на дадени указания. С 
определение от 05.09.2017 г. съдът /председател Йордан Константинов и 
членове – Маруся Димитрова и Благовеста Липчева-докладчик/ е оставил в 
сила обжалвания акт. 

Образуваните в края на м. юни и началото на м. юли 2017 г. адм. дела, по 
които производството е повече от 1 месеца, са приключени в началото на м. 
септември 2016 г. Срокът на произнасяне, който не е обичаен за състава и 
докладчика, може да се обясни с периода на съдебната ваканция. 

През 2017 г., на доклад на съдия Мадлен Петрова, са разгледани и 
приключени 55 частни административни производства, почти всички 
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образувани през 2017 г. На 21.12.2016 г. е образувано адм.д. № 14267/2016 г., 
свършено на 27.01.2017 г. В срок до 1 месец са приключени производствата по 
51 от делата, в срок до 2 месеца – по 2 от делата и в срок до 4 месеца – по 2 
дела. Проверени бяха делата с най-продължителен срок: 

Адм.д. № 620/2017 г. е образувано на 16.01.2017 г. по частна жалба 
против определение от 12.12.2016 г. по адм.д. № 698/2016 г. на АС – Велико 
Търново, с което е оставена без разглеждане жалба срещу заповед от 
09.10.2015 г. на директора на ОД на ДФ”Земеделие”. С определение от 
31.01.2017 г. съдът /председател Светлозара Анчева и членове – Маруся 
Димитрова и Мадлен Петрова-докладчик/ е оставил в сила обжалваното 
определение. С постановеното на 25.04.2017 г. определение съдебният състав 
/председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова и Мадлен 
Петрова-докладчик/ се е произнесъл по молба за изменение на определението 
от 31.01.2017 г.  в частта за разноските. 

Адм. д. № 9960/2017 г. е образувано на 14.09.2017 г. по частна жалба 
против определение от 27.06.2017 г. на АС – София област, по адм.д. № 
337/2017 г., с което е оставена без разглеждане жалба против мълчалив отказ 
на кмета на община Правец да завери молба-декларация за извършване на 
обстоятелствена проверка на недвижим имот и производството е прекратено. С 
определение от 21.12.2017 г. съдът /председател Светлозара Анчева и членове 
– Милена Златкова и Мадлен Петрова-докладчик/ е отменил атакуваното 
определение и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените 
действия.  

На доклад на съдия Маруся Димитрова, през 2017 г. са разгледани и 
приключени 62 частни административни производства, от които 7 са 
образувани през 2016 г. Делата са свършени в различни срокове, до един месец 
– 23, до 2 месеца – 16, до 3 месеца – 17, до 4 месеца – 4. Според справката 
адм.д. № 2560/2017 г. е свършено в срок до 9 месеца от образуването му, а 
адм.д. № 13142/2016 г. – до 6 месеца от образуването му. При извършената на 
сайта проверка, се установи: 

Адм.д. № 2560/2017 г. е образувано на 01.03.2017 г. по частна жалба 
против определение от 08.02.2017 г. по адм.д. № 1290/2017 г. на АССГ, с което 
е отменено допуснатото предварително изпълнение на заповед на и.д. 
директора на Д”Контрол” в ТД на НАП – София за налагане на ПАМ – 
запечатване на обект-бар. С определение ат 04.05.2017 г., постановено около 
два месеца след образуване на делото, съдът /председател Маруся Димитрова-
докладчик и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова/ е отменил 
атакуваното определение на АССГ и вместо него е постановил ново, с което е 
отхвърлил жалбата срещу разпореждането за предварително изпълнение на 
заповед за налагане на ПАМ. С определение от 24.11.2017 г. същият съдебен 
състав е допълнил определението от 04.05.2017 г., като е осъдил фирма да 
заплати на жалбоподателя сума за юрисконсултско възнаграждение. Молбата е 
приета за допустима и основателна, като подадена своевременно и тъй като в 
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мотивите на определението, чието допълване се иска е обосновано присъждане 
на възнаграждението, но не е постановен  диспозитив в същия смисъл. 

Адм.д. № 13142/2016 г. е образувано на 25.11.2016 г. по частна жалба 
срещу определение от 17.10.2016 г. по адм.д. № 10034/2015 г. на АССГ, с което 
производството по делото е спряно. С определение  от 26.01.2017 г. съдът 
/председател Светлозара Анчева и членове – Маруся Димитрова-докладчик и 
Мадлен Петрова/ е отменил обжалваното определение в частта, с която 
производството по адм.д. № 10034/2015 г. е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 
т. 4 ГПК и го е оставил в сила в останалата му част, с която производството по 
същото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 
01.06.2017 г. същият съдебен състав е оставил без уважение молба по чл. 253 
ГПК, за изменение или отмяна на определението от 26.01.2017 г. 

Адм.д. № 2905/2017 г. е образувано на 10.03.2017 г. по частна жалба на 
зам. изпълнителния директор на ДФ”Земеделие” против определението от 
20.01.2017 г. по адм.д. № 850/2016 г. на АС – София област, с което е отменена 
негова заповед за спиране на административното производство по обработка 
на заявление за директни плащания. С определение № 7837/2017 г. 
тричленният състав на Първо отделение /председател Маруся Димитрова-
докладчик и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова/ е оставил без 
разглеждане частната жалба като процесуално недопустима и е прекратил 
производството. Указана е възможността за обжалване пред петчленен състав 
на ВАС. Определението е подписано с особено мнение от съдия Димитрова. 
Съставът е приел, че решаващият в административната фаза на процеса орган 
не е сред правните субекти, на които разпоредбата на чл. 200, ал. 2 АПК 
предоставя правната възможност да обжалват определението, постановено в 
производството по раздел ІV от кодекса. За административния орган 
становището на съда било окончателно, като в този смисъл са и определение № 
5061/10.04.2013 г. по адм.д. № 3971/2013 г. на Петчленен състав на ВАС, 
Първа колегия и определение № 11427/2016 г. по адм. № 11585/2016 г. на ВАС, 
Четвърто отделение. Според съдия Димитрова, възприетото от мнозинството 
на състава тълкуване на чл. 200, ал. 2 АПК, противоречи на чл. 8, ал. 1 АПК и 
лишава административния орган от право на защита в съдебната фаза, където 
той е равнопоставена страна, а не решаващ орган. 

Адм.д. № 5349/2017 г. е образувано на 10.05.2017 г. по частна жалба 
срещу определение от 23.03.2017 г. по адм.д. № 12559/2016 г. на АССГ, с което 
е оставена без разглеждане жалба против писмо-отговор на заместник главния 
директор на ГДИН при МП и е прекратено производството по делото. С 
определение от 04.07.2017 г. съдът /председател Йордан Константинов и 
членове – Маруся Димитрова-докладчик и Стефка Кемалова/ е отменил 
обжалваното определение в частта, с която без разглеждане е оставена жалбата 
против писмото-отговор и в тази част е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Оставил е в сила определението в частта, с 
която без разглеждане е оставена жалба, с която е поискано да се дадат 
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указания на заместник главния директор на ГДИН при МП да извърши 
проверка на групирането на наказанията на жалбоподателя и при установяване 
на нарушения да предприеме действия по отстраняването им. 

Адм.д. № 11407/2017 г. е образувано на 06.10.2017 г. по частна жалба 
против определение от 04.09.2017 г. по адм.д. № 2537/2017 г. на АС – Бургас, с 
което е отменено допуснато предварително изпълнение на заповед за налагане 
на ПАМ – запечатване на търговски обект и забрана на достъпа до обекта. С 
определение от 28.12.2017 г. съдът /председател Светлозара Анчева и членове 
– Маруся Димитрова-докладчик и Мадлен Петрова/ е оставил в сила 
обжалваното определение на АС – Бургас. 

Делата са приключили в разумни срокове, предвид проведени 
производства по чл. 176 АПК.  

На доклад на съдия Милена Златкова, през 2017 г. са разгледани и 
приключени 61 частни административни производства, почти всички 
образувани през същата година. През 2016 г. е образувано адм.д. № 14494/2016 
г. Само 4 от делата са приключени в срок до 2 месеца от образуването им, а 
всички останали  57 дела са приключени в срок до един месец от образуването 
им, като голяма част от тях  -  в рамките на няколко дни. 

Адм.д. № 1108/2017 г. е образувано на 27.01.2017 г. по частна жалба, 
наречена „писмо”, адресирана до ОС – Добрич и АС – Добрич, изпратена с 
разпореждане на председателя на АС – Добрич на ВАС. С определение от 
07.02.2017 г. съдът /председател Здравка Шуменска и членове – Милена 
Златкова-докладчик и Стефка Кемалова/ е оставил жалбата без движение и е 
указал привеждането й в съответствие с изискванията на чл. 212, ал. 1, т.т. 1, 3, 
4 и 5 АПК. Съобщението е връчено лично на жалбоподателя, който с молба от 
01.03.2017 г. е посочил, че желае заявлението  му да се изпрати на областния 
управител на област Добрич. С определение от 09.03.2017 г. съдът 
/председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и 
Мадлен Петрова/ е оставил без разглеждане частната жалба и е прекратил 
производството по делото. Разпоредил е препис от молбата от 01.03.2017 г. и 
приложеното към нея искане от 21.02.2017 г. да се изпратят на областния 
управител на област Добрич. Указана е възможността за обжалване пред 
петчленен състав на ВАС. 

Адм.д. № 2637/2017 г. е образувано на 06.03.2017 г. по частна жалба 
против определение от 02.02.2017 г. по адм.д. № 153/2017 г. на АС – Пловдив, 
с което без разглеждане е оставена жалба и производството по делото е 
прекратено. С определение от 09.03.2017 г. съдът /председател Светлозара 
Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен Петрова/ е оставил 
без разглеждане частната жалба като недопустима и е прекратил 
производството по делото. Прието е, че частната жалба е подадена от надлежна 
страна, имаща правен интерес от обжалването, против подлежащ на оспорване 
съдебен акт по чл. 229, ал. 1, т. 1 АПК, но след срока по чл. 230 АПК. С 
определение от 02.05.2017 г. по адм.д. № 4599/2017 г. на Петчленен състав – 
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Първа колегия на ВАС, определението на тричленния състав е отменено и 
делото е върнато за разглеждане на жалбата, като допустима. С определение от 
09.05.2017 г. същият тричленен състав е оставил в сила обжалваното 
определение на АС – Пловдив. 

Адм.д. № 10829/2017 г. е образувано на 21.09.2017 г. по частна жалба 
срещу определение от 08.06.2017 г. по адм.д. № 6144/2017 г. на АССГ, с което 
е отменено разпореждане за допускане на предварително изпълнение на 
заповед за наложна ПАМ. С определение от 03.10.2017 г. съдът /председател 
Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен 
Петрова/ е отменил обжалваното определение и вместо това е отхвърлил 
жалбата против разпореждането за допуснато предварително изпълнение на 
ПАМ. С определение от 02.11.2017 г. същият съдебен състав  е постановил 
допълващо определение в частта за разноските.  

За продължителността на производството по частните административни 
дела, на доклад на съдия Златкова, над 1 месец, се установиха обективни 
причини: обжалване на определението пред петчленен състав на ВАС, 
отстраняване на нередовности по жалбата или произнасяне по искане за 
допълване на основното определение. 

На доклад на съдия Милена Славейкова, през 2017 г. са разгледани и 
приключени 50 частни административни дела, от които 3 са образувани през 
2016 г. и 47 – през 2017 г. В срок до един месец са свършени 44 от делата. 
Другите шест са приключени в срок до 2 месеца, като 3 от делата са 
образувани през м. май 2017 г., едно – през м. юли, 1 – в средата на м. ноември 
и 1 – в края на м. декември. 

Адм.д. № 12850/2016 г. е образувано на 17.11.2016 г. по частни жалби от 
заместник изпълнителния директор на ДФ”Земеделие” против определение от 
15.09.2016 г. по адм.д. № 124/2016 г. на АС – Силистра, с което частично е 
отменена заповед, с която е наредено спиране на производството по 
администриране/обработка на заявление за подпомагане, а в останалата част 
оспорването е отхвърлено. С определение от 18.01.2017 г. съдът /Фани 
Найденова-председател и членове – Бисер Цветков и Милена Славейкова-
докладчик/ е оставил в сила обжалваното определение, като преди това е приел 
частните жалби за процесуално допустими. 

Адм.д. № 7827/2017 г. е образувано на 06.07.2017 г. по частна жалба на 
районен кмет от СО срещу определение от 03.05.2017 г. по адм.д. № 4412/2017 
г. на АССГ, с което на основание чл. 166, ал. 4, вр. ал. 2 АПК, е спряно 
предварителното изпълнение на негова заповед от 19.04.2017 г. С определение 
от 10.07.2017 г. съдът /председател Светлозара Анчева и членове – Мадлен 
Петрова и Милена Славейкова-докладчик/ е оставил в сила обжалваното 
определение. На 20.09.2017 г. съдебният състав /председател Фани Найденова 
и членове – Бисер Цветков и Милена Славейкова-докладчик/ е постановил 
допълващо определение по чл. 248 ГПК. 



 101

Адм.д. № 5155/2017 г. е образувано на 05.05.2017 г. по частна жалба 
срещу определение от 06.04.2017 г. по адм.д. № 2010/2017 г. на АССГ, с което 
е оставена без разглеждане жалба срещу РА от 21.01.2015 г., издаден от 
органите по приходите при ТД на НАП – София, срещу РД и ЗВР и е 
прекратено производството по делото. С определение от 17.05.2017 г. съдът 
/Фани Найденова-председател и членове – Бисер Цветков и Милена 
Славейкова-докладчик/ е оставил производството без движение. С определение 
от 30.06.2017 г., след отстраняване на нередовностите в частната жалба, 
същият съдебен състав е оставил в сила обжалваното определение. 

Производствата са приключили в разумни срокове. Продължителността 
им до 2 месеца се обяснява и с проведени производства по чл. 176 АПК. 

На доклад на съдия Росица Драганова, през 2017 г. са разгледани и 
приключени 6 частни административни дела, образувани през същата година, 
всички с продължителност на производството до 1 месец. 

На доклад на съдия Светлозара Анчева, през 2017 г. са разгледани и 
приключени 58 частни административни дела, от които 5 са образувани в 
периода от 20.12. до 28.12.2016 г., а останалите 53 – през 2017 г. В срок до един 
месец са свършени 50 от делата. Четири дела са приключени до два месеца от 
образуването им, 1 дело – до три месеца и 3 дела – до четири месеца. Данните 
са според предоставените справки.  

Адм.д. № 14499/2016 г. е образувано на 28.12.2016 г. по частни жалби на 
двете страни срещу определение  от 15.11.2016 г. по адм.д. № 10197/2016 г. на 
АССГ. Определението е обжалвано в частта, с която жалбата на дружеството 
срещу РА, отменен с решение на директора на Д”ОДОП” при ЦУ на НАП е 
оставена без разглеждане като процесуално недопустима поради липса на 
годен предмет на обжалване. Обжалвано е и в частта за разноските. С 
определение от 27.01.2017 г. тричленен състав на Първо отделение 
/председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – Светлозара Анчева и 
Мадлен Петрова/ е оставил частните жалби без разглеждане като процесуално 
недопустими. Изпратил е частната жалба срещу определението в частта му за 
разноските, представляваща искане по чл. 248 ГПК, за произнасяне на АССГ. 
Прекратил е производството по делото. С определение от 31.01.2017 г. 
съставът /председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – Маруся 
Димитрова и Мадлен Петрова/ е допуснал поправка на ОФГ в определението 
от 27.01.2017 г., досежно състава, който го е постановил, като вместо 
„Светлозара Анчева – член”, е вписана  „Маруся Димитрова – член”. С 
определение от 13.03.2017 г., по образуваното по частна жалба на дружеството 
срещу определението на тричленния състав на Първо отделение адм.д. № 
2389/2017 г. на Петчленен състав на Първа колегия на ВАС, е прието, че с 
частната жалба срещу определението на АССГ се иска възстановяване на 
срока. С определение от 10.04.2017 г. същият съдебен състав, в производството 
по чл. 161 АПК, е оставил без уважение искането. 
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Адм.д. № 5526/2017 г. е образувано на 15.05.2017 г. по частна жалба 
срещу определение от 06.04.2017 г. по адм.д. № 2692/2017 г. на АССГ, с което 
е прекратено производството по делото и е върната исковата молба за 
присъждане на обезщетение за неимуществени вреди поради твърдяно 
незаконосъобразно бездействие на инспектори от ИВСС по подадени сигнали, 
както и е разделено делото по иска срещу един от инспекторите и в тази част е 
изпратено на председателя на АССГ за образуване на ново дело. С 
определение от 22.06.2017 г.  съдът /председател Светлозара Анчева-докладчик 
и членове – Милена Златкова и Мадлен Петрова/ е отменил определението в 
частта, с която исковата молба е върната и производството прекратено, като в 
тази част е върнал делото на АССГ за разглеждане на исковата молба по 
същество. Частната жалба е оставена без разглеждане срещу определението в 
частта му, с която производството е разделено. 

Адм.д. № 9810/2017 г. е образувано на 13.09.2017 г. по частна жалба 
срещу определението от 19.06.2017 г.  по адм.д. № 6619/2017 г. на АССГ, с 
което е оставена без разглеждане жалба против Методика за изчисляване на 
пределна цена за продукт, утвърдена от изпълнителния директор на 
ДФ”Земеделие”. Съдът /председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – 
Милена Златкова и Мадлен Петрова/ е  оставил в сила обжалваното 
определение на АССГ. 

Причините за продължителност на производството над един месец са 
предимно обективни и се изразяват в правната сложност на процесуалните 
проблеми или в извършените правни действия по обжалване на определенията. 

През 2017 г., на доклад на съдия Стефка Кемалова, са приключени 58 
частни производства, всички, с изключение на едно – адм.д. № 14192/2016 г., 
образувани и разпределени през 2017 г. Производствата по 55 от делата са 
приключени  до един месец от образуването им, а по 3 дела – до 2 месеца.  

Адм.д. № 10555/2017 г.  е образувано на 19.09.2017 г. по частна жалба 
против определение от 11.08.2017 г., постановено по адм.д. № 189/2017 г. на 
АС – Кърджали., с което е върната искова молба и производството по делото – 
прекратено. С определение от 02.11.2017 г. съдът / председател Маруся 
Димитрова и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик/ е 
оставил в сила обжалваното определение.  

На доклад на съдия Фани Найденова, през 2017 г. са приключени 57 
частни производства, от които образуваните през 2016 г. са 6 броя, а 51 са 
образувани през 2017 г. В срок до 1 месец са приключени 53 от делата, по 2 
дела производството е до 2 месеца, по 1 – до 3 месеца и по 1 – до 4 месеца. 

Адм.д. № 9946/2017 г. е образувано на 13.09.2017 г. по частна жалба 
срещу определение от 20.07.2017 г. по адм.д. № 2891/2016 г. на АС – Варна, с 
което без разглеждане е оставено искане и е прекратено производството по 
делото против неоснователни бездействия на общински кмет, за извършване на 
фактически действия, които той е длъжен да извърши по силата на чл. 307, ал. 
1, предл. 1 и 2, вр. чл. 302, чл. 303 и чл. 305 АПК. С определение от 27.09.2017 
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г. съдът /председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и 
и Милена Славейкова/ е оставил в сила обжалваното определение на АС – 
Варна. Определението от 22.11.2017 г. съставът е постановил в производство 
по реда на чл. 176, ал. 1 АПК. 

Адм.д. № 2398/2017 г. е образувано на 27.02.2017 г. по частна жалба 
против определение от 29.09.2016 г. по адм.д. № 5655/2016 г. на АССГ, с което 
е отхвърлено искане за възстановяване на сума, представляваща част от 
внесена държавна такса  по чл. 27, ал. 6 ЗУСЕСИФ, в редакцията му в ДВ бр. 
101/2015 г., като недължимо платена. С определение от 06.03.2017 г. съдът 
/председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и и 
Милена Славейкова/ е оставил без разглеждане частната жалба като 
процесуално недопустима, подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен 
акт и е прекратил производството по делото. Указана е възможността за 
обжалване пред петчленен състав на ВАС. След отмяна на определението с 
определение по адм.д. № 3606/2017 г. на Петчленен състав на Първа колегия 
на ВАС, тричленният съдебен състав е постановил определение на 28.06.2017 
г., с което е отменил обжалваното определение на АССГ и вместо това е 
постановил ново определение, с което е разпоредил да бъде възстановена от 
АССГ внесената д.т. по адм.д. № 5655/2016 г. в определен размер. В мотивите 
на акта си тричленният състав е изразил несъгласието си с определението на 
петчленния състав, с което се създава противоречива съдебна практика, но се е 
съобразил с указанията относно процесуалната допустимост на частната жалба. 
Позовал се е на определение № 14/03.01.2017 г. по адм.д. № 14408/2016 г. на 
Седмо отделение на Втора колегия на ВАС, което съгласно заповед на 
председателя на ВАС разглежда материята по ЗУСЕСИФ. 

Адм.д. № 12783/2016 г. е образувано на 16.11.2016 г. по частна жалба 
против определение от 31.10.2016 г. на АССГ по адм.д. № 9251/2016 г., с което 
е прекратено производството по делото. С определение от 09.01.2017 г. съдът 
/председател Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и и 
Милена Славейкова/ е оставил в сила обжалваното определение. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Проверените частни касационни производства, налагат изводи за по-

стройна организация на дейността по образуването, разпределението, 
докладването на делата на определените съдии-докладчици  и приключването 
им в изключително кратки, разумни срокове. Може да бъде направен извод, че 
тричленните състави, които разглеждат тези производства са определените със 
заповед на председателя на съда постоянни състави, в които участва съдията-
докладчик. Констатират се и редки изключения, включително на участие в 
състава на съдии от други отделения на съда, но следва да се има предвид, че 
това е главно през съдебната ваканция, когато е създадена по-различна 
организация на работата, предвид ползваните отпуски. 
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Делата са приключвани основно в едномесечни срокове от образуването 
до постановяването на съдебния акт. В това отношение се открояват съдиите 
Йордан Константинов, Бисер Цветков, Благовеста Липчева, Милена Златкова, 
Милена Славейкова, Светлозара Анчева и Стефка Кемалова, които са работили 
бързо и през двете проверявани години. През 2017 г. съдиите Мадлен Петрова 
и Фани Найденова са подобрили дейността си досежно срочността на 
приключване на разпределените им частни производства.  

Всички съдии са приключили частните производства в разумни срокове. 
 
2.3. Образувани  преди 01.01.2016 г. касационни дела и 

неприключили към срока на проверката. 
От предоставените справки, както и след проверка на описните книги на 

отделението се установи, че към извършване на проверката, има едно все още 
несвършено касационно дело, образувано преди 01.01.2016 г., което беше 
проверено. Образуваните преди 01.01.2016 г. г. касационни дела, чието 
производство е спряно към датата на проверката, са описани в следващата 
точка от акта. 

Адм.д. № 6799/2015 г. Първоначално във ВАС е образувано адм.д. № 
11611/2014 г. по постъпили касационни жалби срещу решение № 1 от 
15.07.2014 г., по адм.д. № 1/2012 г. по описа на ОС – Сливен. С определение № 
4792 от 28.04.2015 г. тричленен състав на ВАС, Четвърто отделение, е 
прекратил производството и е върнал делото на ОС – Сливен за произнасяне 
по молба по реда на чл. 248 от ГПК. След изпълнение на процедурата и 
изпращане на делото от ОС – Сливен, във ВАС е образувано адм.д. № 
6799/2015 г., по което предмет на разглеждане са същите касационни жалби. 
Това дело по разпореждане на председателя на Първа колегия е определено да 
бъде разгледано от Трето отделение на ВАС, с оглед резолюция на 
председателя на Четвърто отделение на ВАС и невъзможност на съдиите от 
това отделение да участват при разглеждането му. С определение № 12567 от 
21.11.2016 г. състав на Трето отделение на ВАС е оставил без разглеждане 
касационната жалба на двете ФЛ и е прекратил производството в тази част. 
Оставил е без уважение искането на същите лица за прекратяване на 
производството и в частта по подадената от община Сливен касационна жалба. 
Определението е влязло в сила на 10.02.2017 г., от която дата е определението 
на Петчленен състав - Първа колегия на ВАС, по адм. д. № 1348/2017 г., с 
което е потвърдено определението на тричленния състав. 

С разпореждане на съдия Румяна Монова от 06.07.2017 г., във връзка с 
отводи на съдии от Трето отделение и наличие на предпоставки за отвод и на 
други съдии от същото отделение, Първо отделение на ВАС е определено да 
разгледа адм.д. № 6799/2015 г. Делото е изпратено на председателя на Първо 
отделение за определяне на съдия-докладчик и насрочване на съдебно 
заседание. Разпределението между съдиите от отделението е извършено на 
10.07.2017 г. и за докладчик е определена съдия Светлозара Анчева. Съдебното 
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заседание е насрочено за 26.09.2017 г., когато е даден ход на делото и 
производството е прекратено, поради нередовност на жалбата, подадена от 
името на община Сливен. Прекратителното определение е отменено с 
определение № 14433 от 28.11.2017 г. от Петчленен състав – Първа колегия на 
ВАС и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. 

След връщането му в деловодството на Първо отделение делото е 
насрочено за разглеждане на 21.01.2018 г., когато ход не е даден, предвид 
нередовното призоваване на ответниците по жалбата. Делото е отложено и 
докладвано на председателя на Първо отделение за насрочване. Следващото 
с.з. е насрочено за 13.02.2018 г., когато отново не е даден ход на делото поради 
нередовното призоваване на двете ФЛ, получили призовките на 07.02.2018 г. 

Председателят на Първо отделение е насрочил о.с.з. на 13.03.2018 г. С 
разпореждане на докладчика по делото от 20.02.2018 г. е наредено ответниците 
да бъдат призовани на основание чл. 42, ал. 1, вр. чл. 58 ГПК. На 13.03.2018 г. е 
даден ход на делото и същото е обявено за решаване. 

С Решение № 4533 от 10.04.2018 г. съдът е обезсилил изцяло Решение № 
1 от 15.07.2014 г., постановено по адм.д. № 1/2012 г. на ОС – Сливен. 
Конституирал е страните по делото, указал е доказателствената тежест, 
изискани са доказателства и административният орган, чиято заповед е 
обжалвана, е задължен да представи отчуждителна преписка. Разпоредено е 
делото да се докладва за насрочване в о.с.з. 

С определение от 14.05.2018 г. съдът се е произнесъл по доказателствени 
искания. Делото е насрочено за 22.05.2018 г., когато е даден ход на 
производството по реда на чл. 227 АПК. Разпитано е вещото лице, изготвило 
заключението. Представените в с.з. писмени доказателства не са приети. 
Дадена е възможност на страните да се запознаят с тях. Община Сливен е 
задължена да представи в следващото с.з. поискани от жалбоподателите 
писмени доказателства. Делото е отложено за друга дата с ново призоваване на 
страните. 

С решение № 6970 от 29.05.2018 г. в з.с.з. съдът е допуснал поправка на 
ОФГ в решение № 4533 от 10.04.2018 г., както и в определението от 
14.05.2018г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Описаното по-горе административно касационно дело е изключение от 

дейността на съдиите в отделението, а освен това – извън разглежданата от тях 
материя. Адм.д. № 6799/2015 г. е в Първо отделение от 06.07.2017 г., след 
констатирана невъзможност да бъде разгледано от съдии от Четвърто 
отделение и  след отводи на съдиите от Трето отделение.  

По делото е постановено решение на 10.04.2018 г., с което изцяло е 
обезсилено обжалваното решение на ОС – Сливен и е започнало  производство 
по реда на чл. 227 АПК. 
 



 106

 
 

2.4. Административни касационни дела, по които производството е 
спряно или е спирано през проверявания период. 

На проверяващите бяха предоставени пет административни касационни 
дела, производствата по които са спрени. Според справка съдържаща само 
брой на делата, спрените и невъзобновени производства към 30.03.2018 г. са 
13, от които 4 – образувани през 2016 г. и 9 – образувани през 2017 г. При 
прегледа по делата, се установи следното: 
          Адм.д. № 13330/2015 г. е образувано на 26.11.2015 г. по постъпили на 
24.11.2015 г. касационни жалби на ДОДОП-НАП и жалбоподателя в 
първоинстанционното производство срещу решение № 5624/25.08.2015 г. по 
адм.д. № 11416/2014 г. по описа на АССГ, с което е отменен частично 
ревизионен акт на орган по приходите при ТД на НАП – София за 
установяване на данъчни задължения по ЗКПО и ЗДДС. Делото е образувано с 
поставяне на печат, съдържащ дата и подпис на председателя на съда. Не 
съдържа номер. Разпределено е на 26.11.2015 г. автоматично от съдия Йордан 
Константинов между съдиите в отделението и за докладчик е определена съдия 
Милена Славейкова. Всички съдии от отделението са участвали на 100% в 
разпределението, а председателят на отделението на 30%, видно от протокола 
за определяне на докладчик. С определение в з.з. от 27.11.2015 г. касационната 
жалба на ДОДОП е оставена без движение и е указано уточнението й, чрез 
посочване на пороците на обжалваното решение. Съобщение с копие от 
определението е изпратено на 07.12.2015 г.  и е връчено  на 12.12.2015 г. 
Указанията са изпълнени с молба на 16.12.2015 г. В изпълнение на 
разпореждане от 18.12.2015 г. молбата е изпратена на другата страна за 
становище и е връчена на 08.01.2016 г.  На  12.01.2016 г.  е изготвен списък на 
призованите лица и единствено от него е видно кои са конституираните страни 
по делото и за коя дата е насрочено първото заседание. Призовките до страните 
са изпратени на 12.01.2016 г. 
           С  молба от 02.11.2016 г., от процесуалния представител на директора на 
ДОДОП е поискано спиране на производството по делото на основание чл. 
229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК, до приключване на т.д. № 10/2016 г. по 
описа на ОСК на ВАС, образувано по въпроса: „Нищожен ли е ревизионен акт, 
който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 ДОПК е 
издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, 
ал. 2 ДОПК.” 
            В о.с.з. на 16.11.2016 г. е даден ход на делото, приети са представените 
доказателства, без уважение е оставено искането на ДОДОП за спиране на 
производството и е постановено определение за даване на ход по същество. На 
24.11.2016 г. е постъпила молба от касатора - търговско дружество за спиране 
на производството по делото до приключване на производството по дело С-
553/2016 г. на СЕС, образувано по преюдициално запитване по адм.д. № 
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1053/2016 г. по описа на ВАС, Първо отделение. С определение № 
13763/14.12.2016 г., от з.з., определението за даване на ход по същество е 
отменено и производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 
ГПК, вр. пар. 2 от ДР на ДОПК до произнасяне по дело С-553/2016 г. на СЕС. 
Определението за спиране е връчено редовно и своевременно на страните, 
съответно на 22.12.2016 г. и на 04.01.2017 г., не е обжалвано. В делото няма 
данни за справки по делото на СЕС. Производството е възобновено  с 
определение от з.з. на 17.09.2018 г. от състав с председател Фани Найденова и 
членове – Бисер Цветков и Росица Драганова-докладчик., след като с решение 
от 25.07.2018 г. по дело С-553/16, СЕС се е произнесъл по отправеното 
преюдициално запитване. 
            Адм.д. № 1053/2015 г. е образувано на 23.01.2015 г., по  постъпила на 
23.01.2015 г. касационна жалба от жалбоподателя в първоинстанционното 
производство срещу решение № 7415/03.12.2014 г. по адм.д. № 5127/2014 г. по 
описа на АССГ, с което е отхвърлена жалбата срещу ревизионен акт на орган 
по приходите при ТД на НАП – София за установяване на данъчни задължения 
по ЗКПО. Поставен е печат, върху който е попълнена датата на образуване, 
номер на делото, имената на докладчика и подпис на председателя. Видно от 
протокола за избор на докладчик, разпределението е извършено на 26.01.2015 
г. автоматично от съдия Йордан Константинов между съдиите в отделението. 
За докладчик е определена съдия Маруся Димитрова. Участието на съдиите е 
на 100 %, на председателя на отделението – 30 %. Делото е насрочено за 
26.01.2016 г., което се установява от изготвения на 05.02.2015 г. списък на 
лицата за призоваване, като единствено от него е видно кои са 
конституираните страни и коя е датата на насроченото първо заседание. В о.с.з. 
на 26.01.2016 г. са приети представените доказателства и делото е отложено за 
събиране на писмени доказателства (оригинал на заповед на директора на ТД 
на НАП – София, която да се представи от ответника), за друга дата, с ново 
призоваване на страните. Делото е разгледано от състав с председател 
Светлозара. Анчева и членове –  Маруся Димитрова- докладчик  и Мадлен 
Петрова. Следващото о.с.з. е насрочено на 19.04.2016 г., видно от изготвения 
на 24.03.2016 г. списък на призованите лица. В о.с.з. на 19.04.2016 г. делото е 
разгледано от същия съдебен състав, който е дал ход по същество.  
             С определение от з.з. на 11.07.2016 г. определението за даване на ход 
по същество е отменено, предвид преценката на съда за необходимост от 
отправяне на преюдициално запитване и на страните е предоставена 
възможност да изразят становище, тъй като не са направили подобно искане. 
Делото е докладвано за насрочване в съдебно заседание на председателя на 
Първо отделение, който е определил дата за 20.09.2016 г., видно от изготвения 
на 08.08.2016 г. списък на лицата за призоваване. На 20.09.2016 г. е даден ход 
на делото, докладвано е определението от 11.07.2016 г., прието е писменото 
становище на касатора за неотносимост и недопустимост на въпросите, което е 
поддържано и от другата страна. С определение № 11197/24.10.2016 г. съдът е 
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отправил преюдициално запитване до СЕС. Производството по делото е 
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. пар. 2 от ДР на ДОПК до 
произнасяне по дело С-553/2016 г. на СЕС. В съда са получавани съобщения за 
движението по дело С-553/2016 г. на СЕС.  
             На 13.03.2017 г. е постъпила молба от касатора за спиране на 
изпълнението на РА. На 15.03.2017 г. копие от молбата е изпратено на другата 
страна за становище, в изпълнение на разпореждане от 14.03.2017 г. С 
определение от з.з. на 04.04.2017 г., постановено от състава, изпълнението на 
РА е спряно на основание чл. 157, ал. 3 ДОПК. 
            С определение от 30.07.2018 г., по описа на Осмо отделение на ВАС, 
съдебен състав с председател Мариника Чернева и членове – Маруся 
Димитрова-докладчик и Мирослав Мирчев, е възобновил производството по 
делото, предвид постановеното на 25.07.2018 г. решение по дело С-553/16 на 
СЕС и е разпоредил делото да се докладва на председателя на „VІІІ отделение” 
за насрочване. 
          Адм.д. № 8752/2017 г. е образувано на 09.08.2017 г. според записа от 
корицата. Според поставения върху придружителното писмо печат за 
образуване, съдържащ номер на делото, е отбелязана дата 14.08.2017 г., 
имената на докладчика и подпис на председателя. Касационната жалба е 
постъпила на 07.08.2017 г. от АС – Бургас. Подадена е срещу решение по 
адм.д. № 2393/2016 г. по описа на АС – Бургас, с което е оставена без уважение 
жалба срещу ДРА, издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Бургас. 
Делото е разпределено  на 14.08.2017 г. автоматично от председателя на Първо 
отделение между съдиите в отделението. За докладчик е определена съдия 
Милена Славейкова. На 17.08.2017 г. по делото е постановено определение на 
състава за оставяне на касационната жалба без движение, а на жалбоподателя е 
указано да представи пълномощно за процесуалния представител, подал 
касационната жалба, което да бъде подписано от управителя на дружеството – 
жалбоподател или последният да приподпише жалбата. Съобщението е 
изпратено на 17.08.2017 г.,  връчено на адресата на 19.09.2017 г. На 27.09.2017 
г. по делото е постъпила молба от касатора, с която са представени 
доказателства за отстраняване на нередовностите, свързани с представителната 
власт на адвоката, подал касационната жалба. Видно от изготвения на 
10.10.2017 г. списък на призованите лица, открито съдебно заседание е 
насрочено за 21.03.2018 г. Призовките до страните са изпратени в деня на 
изготвяне на списъка на призованите лица. 

По делото е приложена заповед № 2045/09.11.2017 г. на председателя 
на ВАС за утвърждаване на постоянни състави в Първо отделение, като е 
разпоредено разпределените до момента дела на съдия Милена Славейкова да 
бъдат поети от съдия Росица Драганова. На 19.03.2018 г. е постановено 
разпореждане на председателя на Първо отделение, съгласно което делата 
разпределени на съдия Росица Драганова за откритото съдебно заседание на 
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21.03.2018 г. да се поемат от съдия Мадлен Петрова, поради командировка на 
съдия Драганова в чужбина на тази дата.  
          В о.с.з. на 21.03.2018 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 631, ал. 1 ГПК до приключване на дело С-
481/2017 г. на СЕС, образувано за тълкуване на нормите на чл. 189б и чл. 167 
ЗКПО. Делото е проверено на 23.05.2018 г. Допълнително, от сайта бе 
установено, че производството е възобновено с определение от з.з. на 
11.07.2018 г. и е докладвано на председателя на Първо отделение за насрочване 
в о.с.з. Насрочено е за 17.10.2018 г., когато е обявено за решаване. Решението е 
постановено на 14.11.2018 г. 
            Частно адм.д. № 11184/2016 г. е образувано на 04.10.2016 г., по  
постъпила на 03.10.2016 г. частна жалба на ищеца в първоинстанционното 
производство, срещу определение от 19.07.2016 г. по адм.д. № 7285/2013 г. по 
описа на АССГ, с което е прекратено производството по делото в частта, в 
която са предявени искове с правно основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3 ЗЗДискр. 
Делото е образувано с поставяне на печат, върху който е попълнена датата, 
номер на делото, имената на докладчика и подпис на председателя на съда. 
Разпределението е извършено на 05.10.2016 г., автоматично, от съдия Румяна 
Монова – ръководител на Първа колегия на ВАС,  между съдиите в колегията, 
чийто председател е с 5% участие. За докладчик е определена съдия Маруся 
Димитрова.  
           С определение от 26.01.2017 г., постановено в з.з., от състав с 
председател Светлозара Анчева и членове – Маруся Димитрова-докладчик и 
Мадлен Петрова, производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 
1, т. 4 ГПК, до произнасяне по тълкувателно дело № 1/2016 г. на ВКС и Първа 
и Втора колегии на ВАС по въпроса, на кой съд са подсъдни делата с правна 
квалификация на иска по чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗЗДискр. Самото производство 
по тълкувателно дело № 1/2016 г. е забавено, защото заседанието на 27.10.2016 
г. е отложено, за да се постави отново на разглеждане въпроса по т.д. № 2/2015 
г. на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС: „На кой съд са подсъдни исковете 
с правно основание чл. 71, ал. 3 ЗЗДискр.?”  По тълкувателното дело от 2015 г. 
е проведено заседание на 09.03.2017 г., в което производството е спряно до 
приключване на дело С-571/2016 г. на СЕС, образувано по преюдициално 
запитване, направено по адм.д. № 560/2016 г. по описа на Административен 
съд – Варна. 
 
          КОНСТАТАЦИИ:  
          Основанието за спиране през 2016 г. на производствата по проверените 
административни касационни дела е по чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК вр. чл. 631, ал. 1 
ГПК, до приключване на образувано в СЕС дело по преюдициално запитване, 
отправено от Първо отделение на ВАС, докладчик съдия Маруся Димитрова. И 
в двата случая производството е спряно след определение за отмяна на даден в 
о.с.з. ход по същество. По адм.д. № 13330/2015 г. съдът е спрял 
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производството със самото определение от 14.12.2016 г., с което е отменил 
хода по същество, тъй като делото по преюдициалното запитване вече е било 
образувано. По адм.д. № 1953/2015 г., след отмяна на хода по същество с 
определение от 11.07.2016 г., в о.с.з. на 20.09.2016 г. съдът е отправил 
преюдициалното запитване до СЕС и е спрял производството. По делото  на 
СЕС, № С-553/16, е постановено решение на 25.07.2018 г. Производството по 
адм.д. № 1053/2015 г. е възобновено с определение от з.з. на 30.07.2018 г., 
докато производството по адм.д. № 13330/2015 г. е възобновено с определение 
от з.з. на 17.09.2018 г. Разликата в срока за произнасяне се обяснява с датата на 
постановяване на решението на СЕС, в периода на съдебната ваканция. 
          Производството по адм.д. № 8752/2017 г. е спряно в първото насрочено 
о.с.з., на същото основание - чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до 
приключване на образуваното по преюдициално запитване на АС – Варна  в 
СЕС дело С-481/17, като е възобновено своевременно.  
           Производството по частното административно дело е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до произнасяне по тълкувателно дело № 
1/2016 г. на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС. 
 

2.4. Административни дела с отменен ход по същество. 
Съгласно предоставената от съда справка, по 11 административни дела, 

образувани през 2016 г. е отменен хода по същество /ОХС/. По докладчици 
броят на този вид дела е посочен както следва: съдия Здравка Шуменска – 1 
дело с ОХС, съдия Маруся Димитрова – 4 дела с ОХС, съдия Мадлен Петрова 
– 2 дела с ОХС, съдия Милена Златкова – 1 дело с ОХС, съдия Светлозара 
Анчева – 1 дело с ОХС и съдия Фани Найденова – 3 дела с ОХС.   

Адм.д. № 9033/2016 г. е образувано на 15.08.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение от 26.01.2016 г. по адм.д. № 3056/2015 г. на АС – Пловдив, с 
което е отменено решение от 12.11.2015 г. на директора на ТД на НАП – 
Пловдив, оставило без уважение жалбата на митница Свиленград срещу 
разпореждане от 07.10.2015 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – 
Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.11.2016 г., една 
година и три месеца след образуването му, когато е даден ход по същество. С 
определение № 15759/20.12.2017 г. съдът, председател Румяна Монова и 
членове – Йордан Константинов и Здравка Шуменска-докладчик, е отменил 
протоколното определение от 15.11.2017 г., с което е даден ход на делото по 
същество, оставил е без разглеждане касационната жалба като недопустима и е 
прекратил производството по делото. Съобразена е разпоредбата на чл. 268, ал. 
2 ДОПК, според която, постановеното в едноинстанционното по силата на 
закона производство, решение на административния съд е окончателно и не 
подлежи на обжалване. 

Адм.д. № 769/2016 г. е образувано на 20.01.2016 г. по касационна жалба 
на директора на Д”ОДОП” – София срещу решение от 23.10.2015 г. по адм.д. 
№ 649/2015 г. на АССГ в частта за неприложимост на чл. 173, ал. 2 АПК. 
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Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 13.12.2016 г., т.е. 11 месеца след 
образуването му, когато е даден ход по същество. С определение № 
259/10.01.2017 г. съдът /председател Светлозара Анчева и членове – Маруся 
Димитрова-докладчик и Мадлен Петрова/ е отменил протоколното 
определение за даване ход на делото по същество, оставил е без разглеждане 
касационната жалба и е прекратил производството по делото. Касационната 
жалба е приета за недопустима, като насочена срещу изложените в мотивите на 
съдебното решение съображения за неприложимост на чл. 173, ал. 2 АПК, в 
производство по чл. 160 ДОПК. Съдът е приел, че въпросът дали да се изпрати 
преписката на административния орган или не, е въпрос по движението на 
делото и по него съдът се произнася с определение, което като непреграждащо, 
не подлежи на обжалване по чл. 229 АПК. 

Адм.д. № 1163/2016 г. е образувано на 01.02.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 2419/2015 г. на АС – Пловдив. Насрочено е за 
разглеждане в о.с.з. на 17.01.2017 г., почти една година по-късно, когато е 
обявено за решаване от състав с председател Светлозара Анчева и членове – 
Маруся Димитрова-докладчик и Мадлен Петрова. С определение от 
30.01.2017 г. на същия състав, протоколните определения за даване ход на 
делото и ход по същество са отменени, като е разпоредено делото да се 
докладва на председателя на Първо отделение за насрочване в о.с.з. с ново 
призоваване на страните, за когато ответникът да се призове по новото 
седалище в ТР. В срока за произнасяне е констатирано, че ответникът по 
касационната жалба има нов едноличен собственик и управител след 
извършено на 30.05.2016 г. прехвърляне на предприятието, както и нов адрес 
на седалището по ТР. 

В насроченото на 04.04.2017 г. о.с.з. делото е разгледано от състав с 
председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и 
Мадлен Петрова, който го е обявил за решаване и решението е постановено на 
18.04.2017 г. 

Адм.д. № 1805/2016 г. е образувано на 11.02.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 9451/2014 г.  на АССГ. Насрочено е за разглеждане 
в о.с.з. на 24.01.2017 г., почти една година по-късно, когато е обявено за 
решаване. С определение № 1785/13.02.2017 г.  съставът /председател Йордан 
Константинов и членове – Светлозара Анчева и Маруся Димитрова-
докладчик/ е отменил протоколните определения за даване ход и ход по 
същество на делото, с оглед нередовното призоваване на касатора, поради 
настъпилите промени в статута му – открито производството по 
несъстоятелност от 19.10.2016 г., по което е назначен синдик. В насроченото на 
28.03.2017 г. о.с.з. делото отново е обявено за решаване, този път от състав с 
председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и 
Мадлен Петрова. Решението е постановено на 03.05.2017 г. 

Адм.д. № 4277/2016 г. е образувано на 07.04.2016 г. по касационни 
жалби срещу решението по адм.д. № 1210/2015 г. на АС – Пловдив. Насрочено 
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е за разглеждане в о.с.з. на 07.03.2017 г., 11 месеца по-късно. Разгледано е от 
състав /председател Маруся Димитрова-докладчик и членове – Благовеста 
Липчева и Стефка Кемалова/, който го е обявил за решаване. С определение от 
05.04.2017 г. съдът е отменил определенията за даване ход на делото, за 
приемане на доказателства и за даване ход на делото по същество, 
конституирал е ответника в касационното производство и е разпоредил делото 
да се докладва на председателя на Първо отделение за насрочване в о.с.з. В 
срока за произнасяне е констатирано, че като ответник в касационното 
производство не е конституирана участвалата като жалбоподател в 
производството пред АС – Пловдив фирма. В насроченото на 16.05.2017 г. 
о.с.з. отново е даден ход на делото по същество от същия съдебен състав. 
Решението е обявено на 06.06.2017 г. 

Адм.д. № 5069/2016 г. е образувано на 26.04.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 2516/2015 г. на АС – Бургас и е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 07.03.2017 г., след около 11 месеца, когато е обявено за 
решаване от състав с председател Светлозара Анчева и членове – Милена 
Златкова и Мадлен Петрова-докладчик. С определение от 31.03.2017 г. съдът 
е отменил определението за даване ход по същество на делото. В срока за 
произнасяне е извършена справка в единния адвокатски регистър, при която е 
установено, че представляващия ответника в касационното производство е 
младши адвокат, вписан на 11.03.2015 г. в регистъра на младшите адвокати. По 
силата на чл. 20, ал. 6 и чл. 24, ал. 2 ЗА, страната не е била надлежно 
представлявана пред ВАС. В насроченото на 23.05.2017 г. о.с.з. съдът отново е 
дал ход по същество. Решението е постановено на 13.06.2017 г. 

 Адм.д. № 9116/2016 г. е образувано на 22.08.2016 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 699/2016 г. на АС – Пловдив и е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 16.05.2017 г., след около 10 месеца,  когато 
е обявено за решаване от състав с председател Йордан Константинов и членове 
– Светлозара Анчева и Мадлен Петрова-докладчик. С определение от 
15.06.2017 г. съставът е отменил протоколното определение, с което е даден 
ход на делото по същество. В срока за постановяване на съдебното решение по 
чл. 172, ал. 1 АПК ответникът по касация не е представил пълномощно за 
представителство по делото при условията на ЗА, каквато възможност съдът 
му е дал в с.з. на 16.05.2017 г. Делото е обявено за решаване в о.с.з. на 
03.10.2017 г. и решението е постановено на 31.10.2017 г. от състав с 
председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова и Мадлен 
Петрова-докладчик. 

Адм.д. № 8316/2016 г. е образувано на 18.07.2016 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 12388/2015 г. на АССГ и е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 25.04.2017 г., след около 10 месеца, когато е обявено за 
решаване от състав с председател Светлозара Анчева и членове – Милена 
Златкова-докладчик и Мадлен Петрова. С определение № 6740/30.05.2017 г. 
съдът е отменил определението за даване ход на делото по същество, оставил е 
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без разглеждане касационната жалба като недопустима и е прекратил 
производството по делото. При извършената,  в срока за произнасяне, 
служебна проверка по допустимостта на касационното оспорване, е 
установено, че не е налице предпоставката по чл. 159, т. 2, вр. чл. 228 АПК, т.е. 
липсва правен субект, след заличаването на дружеството-касатор в ТР. 
Обстоятелствата са вписани в ТР на 15.05.2017 г., т.е. след приключване на 
о.с.з., в което е даден ход по същество. 

Посоченото в предоставения списък адм.д. № 13366/2016 г., на доклад на 
съдия Милена Златкова е описано в т.2.1. от акта. 

Адм.д. № 10813/2016 г. е образувано на 27.09.2016 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 2383/2015 г. на АС – Пловдив и е 
насрочено в о.с.з. на 09.05.2017 г., след около 8 месеца, когато е даден ход по 
същество от състав с председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – 
Маруся Димитрова и Мадлен Петрова. С определение от 05.06.2017 г., 
постановено от състав с председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – 
Милена Златкова и Мадлен Петрова е ОХС и е разпоредено делото да се 
докладва на председателя на Първо отделение за насрочване в о.с.з. 
Констатирана е грешка в протокола от о.с.з. относно имената на съдиите от 
състава, разгледал делото. Вместо  съдия Маруся Димитрова, в о.с.з. на 
09.05.2017 г., респ. в разглеждане на делото, е участвала съдия Милена 
Златкова. В насроченото на 20.06.2017 г. следващо о.с.з. не е даден ход на 
делото, поради нередовно призоваване на страните и е отложено за 10.10.2017 
г., когато е разгледано и обявено за решаване от състав с председател 
Светлозара Анчева-докладчик и членове – Милена Златкова и Мадлен 
Петрова. Решението е постановено на 07.11.2017 г. 

Адм.д. № 4554/2016 г. е образувано на 14.04.2016 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 6311/2014 г. на АССГ и е насрочено за 
разглеждан в о.с.з. на 22.02.2017 г., след около 10 месеца, когато е даден ход по 
същество. Съдебният състав /председател Фани Найденова-докладчик и 
членове – Бисер Цветков и Милена Славейкова/  с определение от 14.03.2017 г. 
е ОХС и е внесъл делото в о.с.з., датата за което е следвало да се определи от 
председателя на Първо отделение. В срока за произнасяне, на 23.02.2017 г., е 
постъпило искане от представителя на касатора за отмяна на хода по същество 
и даване на възможност за участие в о.с.з., като се е позовал на обективни 
причини за отсъствието си от с.з. – катастрофа и продължително затваряне на 
пътния участък по магистрала „Хемус”. В насроченото на 21.06.2017 г. 
заседание, касационният жалбоподател е бил представляван лично от 
управителя си. Даден е ход на делото, приети са доказателства, даден е и ход 
по същество. Решението е постановено на 29.06.2017 г. 

Адм.д. № 7298/2016 г. е образувано на 21.06.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение от 21.04.2016 г. по адм.д. № 570/2016 г. на АС – Варна и е 
насрочено за разглеждане  в о.с.з. на 29.03.2017 г., след около 9 месеца, когато 
му е даден ход по същество. С определение от 10.04.2017 г. съдът /председател 
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Фани Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и Милена 
Славейкова/ е ОХС и е върнал адм.д. № 570/2016 г. на АС – Варна за 
произнасяне по молба от 11.05.2016 г. на ДД”ОДОП” – Варна с искане за 
допълване на решението от 21.04.2016 г., след което делото да бъде изпратено 
отново на ВАС за прилагане по адм.д. № 7298/2016 г. и възобновяване на 
производството по касационната жалба на ДД”ОДОП”. Със същото 
определение производството по адм.д. № 7298/2016 г. е спряно до произнасяне 
на допълващото решение от АС – Варна. С определение от 19.06.2017 г. 
тричленният съдебен състав на ВАС е възобновил производството по адм.д. № 
7298/2016 г. и е присъединил за разглеждане частна жалба на ДД”ОДОП” 
против определението от 24.04.2017 г. по адм.д. № 570/2016 г., с което без 
уважение е оставена молбата за изменение на решението в частта за 
разноските. Разпоредено е делото да се докладва на председателя на Първо 
отделение за определяне на дата на о.с.з. 

Адм.д. № 8065/2016 г. е образувано на 08.07.2016 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 943/2015 г. на АС – Пловдив и е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 12.04.2017 г., след 9 месеца, когато е уважена молба на 
касатора и не му е даден ход. Отложено е за друга дата, с ново призоваване на 
страните. В о.с.з. на 31.05.2017 г., в което страните не са се явили, прокурорът 
от ВАП е дал становище за недопустимост на касационната жалба, поради 
просрочие, съдът /председател Фани Найденова-докладчик и членове – 
Бисер Цветков и Милена Славейкова/ е дал ход по същество. В срока за 
произнасяне, на 06.06.2017 г., е постъпила молба от касатора с приложени нови 
доказателства относно възражението за просрочие на жалбата. С определение 
от 20.06.2017 г. съдът е отменил определението за даване ход на делото и е дал 
възможност на ответника по жалбата да се запознае с представените към 
молбата от 06.06.2017 г. доказателства, свързани със спазване срока за 
обжалване на атакуваното съдебно решение. В о.с.з. на 25.10.2017 г. страните 
не са се явили, съдът е дал ход на делото, докладвал е постъпило на 05.10.2017 
г. становище на процесуалния представител на ДД”ОДОП” – Пловдив, към 
което  са приложени нови доказателства и е отложил с.з. за друга дата, като е 
дал възможност на касатора да се запознае и вземе становище по 
представените доказателства. В о.с.з. на 13.12.2017 г.  е даден ход по същество. 
Решението е постановено на 30.01.2018 г. 

Адм.д. № 12073/2016 г. е образувано на 26.10.2016 г.  по касационна 
жалба на ЕТ срещу решението по адм.д. № 3290/2014 г.  на АС – Пловдив и е 
насрочено за 07.06.2017 г., след около 6 месеца. На 19.01.2017 г. е постъпила 
молба от адвокат с приложени доказателства, от които е видно, че подалото 
жалбата лице е починало на 09.10.2016 г. и са посочени неговите законни 
наследници. Делото е докладвано и на 24.01.2017 г. съдът /председател Фани 
Найденова-докладчик и членове – Бисер Цветков и Милена Славейкова/ е 
постановил определение, с което е заличил от списъка на лицата починалото 
лице, в качеството му на ЕТ, конституирал е като касационни жалбоподатели  
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наследниците му и е разпоредил да бъдат призовани на посочените в молбата 
адреси за насроченото на 07.06.2017 г. заседание. В това заседание е даден ход 
на делото от състав, с председател Бисер Цветков и членове – Стефка 
Кемалова-докладчик и Милена Славейкова, като е прието, че всички страни, 
които не се явяват, са редовно призовани, даден е и ход по същество. В срока 
за произнасяне от един от новоконституираните касатори е постъпила молба, в 
която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като не бил призован на 
постоянния си адрес, различен от посочения в молбата от 19.01.2017 г. и не бил 
уведомен за заседанието от останалите касатори и от адвоката, когото не е 
упълномощавал. Съдът е приел, че призоваването му за о.с.з. е било нередовно, 
предвид разпоредбата на чл. 38 ГПК и неприложимост на чл. 46 ГПК, и на 
15.06.2017 г. е постановил определение, с което е ОХС. В насроченото на 
26.09.2017 г. о.с.з. делото е разгледано от състав с председател Маруся 
Димитрова и членове – Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик, 
които са дали ход по същество. Решението е постановено на 28.11.2017 г.  

През 2017 г., според предоставената справка касационните дела с ОХС са 
малко повече – 14 броя, които разпределени по докладчици са както следва: 
съдия Йордан Константинов – 1 дело, съдия Благовеста Липчева – 3 дела, 
съдия Мадлен Петрова – 2 дела, съдия Милена Златкова – 2 дела, съдия Росица 
Драганова – 2 дела, съдия Светлозара Анчева – 2 дела, съдия Стефка Кемалова 
– 1 дело и съдия Фани Найденова – 1 дело. 

Адм.д. № 5602/2017 г. е образувано на 16.05.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 441/2016 г. на АС – Благоевград и е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 20.06.2017 г., около един месец след образуването му. В 
о.с.з. делото е разгледано от състав с председател Йордан Константинов-
докладчик и членове – Маруся Димитрова и Стефка Кемалова и му е даден 
ход по същество. В срока за произнасяне е постъпила молба от 
представляващия касатора-ЕАД, с искане за отлагане на делото, предвид 
заболяването му, отсъствието от страната на другия представляващ 
дружеството и оттегляне на адвокатските пълномощия на 06.06.2017 г. Съдът е 
приел, че са били налице пречки за даване ход на делото в о.с.з. на основание 
чл. 142, ал. 2 ГПК и на 22.06.2017 г. е постановил определение, с което е ОХС 
и е върнал делото за разглеждане в о.с.з., насрочено за 26.09.2017 г. В това 
съдебно заседание е даден ход по същество от състав с председател Йордан 
Константинов-докладчик и членове – Светлозара Анчева и Милена Златкова. 
Решението е постановено на 17.10.2017 г. 

Трите дела, образувани и разпределени на съдия Благовеста Липчева 
през 2017 г., по които е бил ОХС, са адм.д. № 13658/2017 г., адм.д. № 
5034/2017 г. – проверени и описани в т. 2. 1 от настоящия раздел на акта и 
адм.д. № 13820/2017 г. 

Адм.д. № 13820/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 2039/2017 г. на АС – Бургас и е насрочено 
–за разглеждане в о.с.з. на 06.03.2018 г., след три месеца, когато е разгледано 
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от състав с председател Маруся Димитрова и членове – Благовеста Липчева-
докладчик и Стефка Кемалова и му е даден ход по същество. С определение 
№ 2960/08.03.2018 г. съдът е отменил постановеното на 06.03.2018 г. 
определение, с което е даден ход на спора по същество и е оставил без 
разглеждане касационната жалба, като е прекратил производството по делото, 
на основание чл. 253 ГПК, вр. чл. 144 ГПК и чл. 215, т. 5 АПК /жалбата е 
оттеглена/. 

Адм.д. № 1067/2017 г. е образувано на 26.01.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 712/2015 г. на АС – Варна и е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 24.10.2017 г., след 9 месеца, когато състав с председател 
Милена Златкова и членове – Мадлен Петрова-докладчик и Милена 
Славейкова, е дал ход по същество. В срока за постановяване на решението 
съдът е констатирал, че касационната жалба е нередовна, поради липса на 
надлежна представителна власт на адвоката, който я е подал. От служебна 
справка в ТР е установено, че към издаване на РА дружеството е било в 
ликвидация, а към подаване на касационната жалба – в несъстоятелност. От 
приложено по делото определение на ОС – Варна е установен и назначения 
синдик. Липсвали са доказателства за упълномощаване на подалия жалбата 
адвокат от синдика, след разрешение на съда по чл. 660, ал. 2 ТЗ. С 
определение от з.з. на 21.11.2017 г.  съдът е отменил определението, с което е 
даден ход по същество на делото. Оставил е без движение касационната жалба 
и е дал конкретни и ясни указания на синдика на дружеството в 
несъстоятелност за приподписването й, както и за потвърждаване на 
процесуалните действия, извършени от адвоката без представителна власт. В 
насроченото на 06.02.2018 г. о.с.з. делото е разгледано от състав с председател 
– Милена Златкова и членове – Стефка Кемалова и Росица Драганова-
докладчик. Решението е постановено на 06.03.2018 г. 

Другото посочено адм.д. 11085/2017 г. е описано в т. 2.1. – съдия М. 
Петрова. 

Като дело, по което  е ОХС е посочено и адм.д. № 13602/2017 г., 
разпределено на съдия Маруся Димитрова, което е първоинстанционно и е 
описано в т. 1 от раздел ІІ на акта. 

По трите посочени административни дела № 1958/2017 г., № 5759/2017 г. 
и № 11627/2017 г., разпределени на съдия Милена Златкова, с определението, с 
което е отменен дадения ход на делото по същество, производствата са 
прекратени. 

Адм.д. № 1958/2017 г. е образувано на 16.02.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 1024/2016 г. на АС – Пловдив. С определение от 
з.з. на 23.02.2017 г. съдът /председател  Йордан Константинов и членове – 
Милена Златкова-докладчик и Благовеста Липчева/ е оставил без движение 
касационната жалба и е определил 7-дневен срок за отстраняване на 
нередовностите. В насроченото на 14.11.2017 г. о.с.з. /около 9 месеца след 
образуването/ делото е разгледано от състав с председател  Светлозара Анчева 
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и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен Петрова. Определението за 
даване ход на делото по същество е отменено с определение от 22.11.2017 г. и 
касационната жалба е оставена без разглеждане като недопустима, тъй като е 
била подадена от ненадлежна страна. Търговското дружество касатор е било 
заличено в ТР съгласно § 5г, ал. 4 ПЗР ЗТР и следователно към 31.01.2017 г. е 
загубило качеството си на ЮЛ и своята правосубектност. Заличаването е 
станало след датата на подаване на касационната жалба, но преди образуване 
на касационното дело и много преди да е даден ход на устните състезания.  

Адм.д. № 5759/2017 г. е образувано на 18.05.2017 г. по постъпила 
касационна жалба срещу решението по адм.д. № 1181/2016 г. на АССГ и е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.12.2017 г., след около 7 месеца, когато 
му е даден ход по същество. С определение от 28.12.2017 г. съдът /председател 
Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен 
Петрова/ е отменил определението, с което е даден ход по същество, прекратил 
е производството и е върнал делото на АССГ за произнасяне  на решение по 
цялото оспорване, след което делото да се върне на ВАС за разглеждане на 
касационната жалба. 

Адм.д. № 11627/2017 г. е образувано на 11.10.2017 г. по искане на 
директора на ТД – Варна на НАП за отмяна на влязло в сила съдебно решение 
по адм.д. № 1969/2016 г. на АС – Варна, с правни основания чл. 239, т. 1 и т. 5 
АПК. С определение от з.з. на 19.10.2017 г. съдът /председател Светлозара 
Анчева и членове – Милена Златкова-докладчик и Мадлен Петрова/ е 
оставил без разглеждане искането по чл. 239, т. 5 АПК поради недопустимост 
и е прекратил производството в тази част. Отхвърлил е като неоснователно 
искането за спиране изпълнението на решението на АС – Варна. Допуснал е до 
разглеждане искането за отмяна на влязлото в сила решение на АС – Варна, на 
основание чл. 239, т. 1 АПК. В насроченото след около 7 месеца от 
образуването, о.с.з. на 27.03.2018 г. съдът е дал ход на делото по същество. С 
определение от з.з. на 03.04.2018 г. тричленният състав на Първо отделение на 
ВАС е ОХС и е оставил без разглеждане като недопустимо искането за отмяна 
на влязлото в сила решение на АС – Варна и е прекратил производството по 
адм.д. № 11627/2017 г. 

Адм.д. № 9016/2017 г. е образувано на 21.08.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 2549/2016 г. на АС – Пловдив и е обявено за 
решаване в първото насрочено о.с.з. на 06.02.2018 г., около 5 месеца след 
образуването. Според отразеното в протокола от с.з., е разгледано от състав с 
председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова и Мадлен 
Петрова, като за докладчик е посочена съдия Росица Драганова. С определение 
от з.з. на 06.03.2018 г. съдът /председател Светлозара Анчева и членове – 
Милена Златкова и Росица Драганова-докладчик/ е отменил протоколното 
определение, с което е даден ход на делото по същество и разпоредил да се 
докладва на председателя на Първо отделение за насрочването му в с.з. 
Констатирана е фактическа грешка в протокола от с.з., в което като втори член 
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на състава, въз основа на разпореждане на председателя на Първо отделение на 
ВАС и поради отсъствие на съдия Мадлен Петрова, е участвала съдия Росица 
Драганова. В протокола тя е записана като докладчик, но като член на състава 
е записана съдия Мадлен Петрова. В о.с.з. на 17.04.2018 г. делото е разгледано 
от състав с председател Светлозара Анчева и членове – Милена Златкова и 
Мадлен Петрова-докладчик. 

Според справката с ОХС е и адм.д. № 14205/2017 г., разпределено на 
съдия Росица Драганова, което е описано в т. 2.1. от настоящия раздел, 
проверено като образувано през 2017 г. и несвършено към срока на проверката. 

От посочените с ОХС касационни дела, на доклад на съдия Светлозара 
Анчева, адм.д. № 9539/2017 г. е описано в т.2.1. от акта. Адм.д. № 7176/2017 г. 
е образувано на 21.06.2017 г. по искане по чл. 239, т. 5 АПК за отмяна на 
влязло в сила определение от 11.05.2017 г. по адм.д. № 669/2017 г. на АС – 
Варна. В насроченото на 05.12.2017 г. о.с.з., след около 6 месеца, съдът 
/председател Светлозара Анчева-докладчик и членове – Милена Златкова и 
Мадлен Петрова/ не е дал ход на делото, поради неправилно вписан в списъка 
на лицата за призоваване ответник. Вместо директора на Д”ОДОП” – Варна е 
следвало да се впише директора на ТД на НАП – Варна. Допусната е поправка 
в списъка на лицата за призоваване в горния смисъл и делото е отложено за 
друга дата, с ново призоваване на страните.  В о.с.з. на 13.02.2018 г. съдът 
/председател Йордан Константинов и членове – Светлозара Анчева-докладчик 
и Милена Златкова/ е дал ход на делото по същество. С определение № 
2849/06.03.2018 г. е ОХС, искането по чл. 239, т. 5 АПК  за отмяна на влязлото 
в сила определение е оставено без разглеждане като недопустимо и 
производството по делото е прекратено. Според съда, определението, чиято 
отмяна е поискана, не попада в категорията на актовете, очертаващи предмета 
на извънинстанционното производство. 

Адм.д. № 7446/2017 г. е образувано на 27.06.2017 г. по искане за отмяна 
на влязло в сила решение по адм.д. № 5450/2015 г. на АССГ. Насрочено е за 
разглеждане в о.с.з. на 03.10.2017 г., след около 3 месеца, когато съдът 
/председател Румяна Монова и членове – Благовеста Липчева и Стефка 
Кемалова-докладчик/ е дал ход на делото по същество. С определение № 
13224/02.11.2017 г., от з.з. на 31.10.2017 г., съдът е ОХС, оставил е без 
разглеждане искането за отмяна на влязлото в сила решение на АССГ и е 
прекратил производството по делото пред ВАС. Искането е прието за 
процесуално недопустимо, като подадено извън сроковете по чл. 240 АПК. 

Адм.д. № 9605/2017 г. е посочено в справката за дела с отменен ход по 
същество, образувани през 2017 г., на доклад на съдия Фани Найденова, но 
същото вече е описано в т.2.1. от акта. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
От проверените двадесет и две касационни дела и дела, образувани по 

молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове на административните 
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съдилища се установи: по едно, адм.д. № 1067/2017 г., ходът по същество е 
отменен след проведено едно с.з., като в срока за постановяване на решението 
е констатирана нередовността на касационната жалба. По 8 дела – адм.д. № 
9033/2016 г., адм.д. № 769/2016 г., адм.д. № 8316/2016 г., адм.д. № 13820/2017 
г., адм.д. № 1958/2017 г., адм.д. № 11627/2017 г., адм.д. № 9539/2017 г. и адм.д. 
№ 7446/2017 г., след отмяна на дадения в първото насрочено о.с.з. ход по 
същество, касационната жалба е оставена без разглеждане като недопустима и 
производството е прекратено. Констатираната недопустимост се изразява в: 
подадена от ненадлежна страна жалба, подадена извън сроковете жалба, 
поискана отмяна на акт извън категорията на актовете, очертаващи 
извънинстанционното производство, подадена жалба срещу неподлежащ на 
касационно обжалване акт.  Недопустимостта на касационната жалба по адм.д. 
№ 8316/2016 г. е свързана с възникналата и установена в срока за произнасяне 
липса на предпоставката по чл. 159, т. 2, вр. чл. 228 АПК. По адм.д. № 
13820/2017 г. касационната жалба е оставена без разглеждане, поради 
оттеглянето й в срока за произнасяне. 

По останалите проверени дела, след отмяната на хода по същество, 
делото отново е насрочено за разглеждане в о.с.з. По две от делата – адм.д. № 
4554/2016 г. и адм.д. № 5602/2017 г., страните са подали молби в срока за 
постановяване на акт по същество, като са се позовали на обективни причини 
за нарушено право на участие в разглеждане на делото и на защита. По две от 
делата отмяната на хода по същество е свързана с грешки в протокола от о.с.з. 
относно състава – адм.д. № 10813/2016 г. и адм.д. № 5759/2017 г. По няколко 
дела е констатирана промяна в статута на страна, настъпила в хода на 
производството – адм.д. № 1163/2016 г., адм.д. № 1805/2016 г. 

 По адм.д. № 7298/2016 г. ходът по същество е отменен, тъй като 
съставът е констатирал, че АС – Варна не се е произнесъл по направено искане 
за допълване на обжалваното решение. Производството по делото е спряно и 
делото е върнато на първоинстанционния съд с указания за произнасяне по 
молбата и изпращане обратно на ВАС за произнасяне по жалбата, след 
възобновяване на спряното производство. По адм.д. № 5759/2017 г. 
тричленният състав е констатирал, че АССГ не се е произнесъл по цялото 
оспорване, върнал му е делото за произнасяне и е прекратил производството 
пред ВАС. Констатираното относно процесуалното действие /спиране, респ. 
прекратяване/ различие по образувано пред ВАС касационно производство, 
при липса на предпоставките за това и при необходимост от връщане на делото 
на по-долната инстанция за допълнително произнасяне, респ. отстраняване на 
ОФГ, следва да бъде преодоляно, предвид факта, че в единия случай 
производството по делото продължава под същия номер, а в другия случай 
следва да се образува дело с нов номер, след връщане на делата за произнасяне 
по същество на жалбата/молбата.  
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        3. Дела, разгледани от ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ на Първа колегия на 
ВАС, разпределени на съдии-докладчици от Първо отделение. 

Според една от предоставените справки за разгледаните и решени дела от 
Петчленен състав на Първа колегия на ВАС, общият им брой през 2016 г. е бил 
521 /средно по 130 на отделение/, като 135 от тях са били на доклад на съдии от 
Първо отделение. През 2017 г. разгледаните дела от Петчленен състав на 
Първа колегия на ВАС са 562 /средно по 140 на отделение/, като по 124  от тях 
докладчици са били съдии от Първо отделение. 

 
През 2016 г. съдия Йордан Константинов е бил докладчик по общо 11 

административни дела, от които: 7 броя частни производства, 3 касационни, 1- 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 4 броя дела, 4 са приключени с 
решения, постановени в едномесечен срок.  

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Константинов, 
административни дела са общо 14 броя, от които: 8 броя частни производства, 
3 касационни и 3 – за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. дела, 5 са 
приключени с решения, постановени в едномесечен срок и 1 – с определение. 

Всички частни производства са приключени до един месец от 
образуването им. 

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 7487 / 2016 г. е образувано на 27.06.2016 г. по изпратена в 
деловодството на петчленен състав на 24.06.2016 г. касационна жалба срещу 
решение № 5388/09.05.2016 г.  по адм.д. № 9401/2015 г. на ВАС, Четвърто 
отделение. Касационната жалба е входирана в регистратурата на ВАС на 
26.05.2016 г. Постъпилата жалба е администрирана от председателя на 
Четвърто отделение, съдия М.Чернева. С разпореждане от 27.05.2016 г. съдия 
Чернева е наредила да се изпрати препис от жалбата на другите страни за 
отговор в 14-дневен срок. Разпоредено е жалбата да се докладва на петчленен 
състав след изтичане на срока за отговор или след получаване на отговор. 
Съобщенията са връчени на ответника по жалбата и двете заинтересовани 
страни в периода 01.06.2016 г. - 08.06.2016 г. Делото е изпратено на петчленен 
състав на 24.06.2016 г. Разпределено е на 27.06.2016 г. от съдия Монова, 
автоматично, между съдиите от първа колегия при изключване на 
постановилите обжалваното решение и за докладчик е определен съдия Йордан 
Константинов. На същата дата е постановено и разпореждане от съдия Монова 
за определяне на петчленен състав за произнасяне по движение на делото в з.з. 
при необходимост /заповед № 282/20.03.2013 г., заповед № 301/08.03.2016 г. и 
заповед № 420/30.03.2016 г./, а именно: председател – Й.Константинов-
докладчик и членове –  Ф. Найденова, Ст.Кемалова, М.Златкова и Бл.Липчева. 
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Делото е насрочено за разглеждане на 15.09.2016 г., видно от списъка на 
лицата за призоваване и печата за образуването му. С разпореждане от 
18.08.2016 г. на ръководителя на Първа колегия, във връзка с разрешен 
годишен отпуск на съдия Константинов от 07.09. до 17.09.2016 г., делото е 
пренасрочено за 06.10.2016 г. С разпореждане от 03.10.2016 г. на председателя 
на Първо отделение, съдия Йордан Константинов, са определени два състава за 
о.с.з. на 06.10.2016 г., в които участват само съдии от отделението, като са 
посочени делата, по които влиза всеки от съставите. В о.с.з. на 06.10.2016 г. е 
даден ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в 
законния срок. С решение № 11287/25.10.2016 г.   ВАС – Петчленен състав на 
Първа колегия е оставил в сила обжалваното решение на тричленния състав от 
Четвърто отделение. 
Адм.д. № 11442/2017 г. е образувано на 09.10.2017 г. по изпратени в 
деловодството на петчленен състав на 06.10.2017 г. две касационни жалби 
срещу решение № 8656/05.07.2017 г.  по адм.д. № 6242/2016 г. на ВАС, 
Четвърто отделение.  Едната касационна жалба е входирана в регистратурата 
на ВАС на 28.07.2017 г., а другата на 15.08.2017 г. Постъпилата на 28.07.2017 г. 
жалба е администрирана от ръководителя на Първа колегия – съдия Монова. С 
разпореждане от 31.07.2017 г. съдия Монова е наредила да се изпрати препис 
от жалбата на другите страни за отговор в 14-дневен срок. Разпоредено е 
жалбата да се докладва на петчленен състав след изтичане на срока за отговор 
или след получаване на отговор. Съобщенията са връчени на страните на 
03.08.2017 г. Постъпил е един отговор срещу касационната жалба на 15.08.2017 
г.  Касационната жалба от 15.08.2017 г. е администрирана от председателя на 
Четвърто отделение – съдия Чернева, която с разпореждане от 17.08.2017 г. е 
наредила да се изпрати препис от жалбата на другите страни за отговор в 14-
дневен срок. Разпоредено е жалбата да се докладва на петчленен състав след 
изтичане на срока за отговор или след получаване на отговор. Съобщенията са 
връчени на страните в периода от 25.08.2017 г. до 15.09.2017 г. Постъпили са 
на 31.08.2017 г. два отговора срещу касационната жалба Делото е изпратено на 
петчленен състав на 06.10.2017 г. Разпределено е на 09.10.2017 г. от съдия 
Монова, автоматично, между съдиите от колегията при изключване на 
постановилите обжалваното решение и за докладчик е определен съдия Йордан 
Константинов. На същата дата е постановено и разпореждане от съдия Монова 
за определяне на петчленен състав за произнасяне по движение на делото в з.з. 
при необходимост, на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя 
на съда, а именно: председател – Й.Константинов-докладчик и членове: Ф. 
Найденова, Ст.Кемалова, М.Димитрова и Бл.Липчева. Делото е насрочено за 
разглеждане на 02.11.2076 г., видно от списъка на призованите лица. С 
разпореждане от 24.10.2017 г. на председателя на Първа колегия във връзка с 
разрешен годишен отпуск на съдия Константинов на 02.11.2017 г. делото е 
пренасрочено за 07.12.2017 г. С разпореждане от 29.11.2017 г. на председателя 
на Първо отделение е определен състава за о.с.з. на 07.12.2017 г., в който 
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участват само съдии от отделението, като са посочени делата, общо 4, по които 
влиза всеки от състава. В о.с.з. на 07.12.2017 г. е даден ход на делото по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С 
решение №  16022/28.12.2017 г.,   ВАС – Петчленен състав на Първа колегия, е 
оставил в сила обжалваното решение на тричленния състав от Четвърто 
отделение. 
        От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени електронно: 
        Адм.д. № 9335/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба 
против определението от 30.05.2016 г., постановено по адм.д. № 5652/2016 г. 
на ВАС, тричленен състав на Трето отделение, с което без разглеждане е 
оставена касационна жалба против решение от 11.03.2016 г. по адм.д. № 
8057/2015 г. на АССГ и производството по делото е прекратено. С определение 
№ 10122/28.09.2016 г., от з.з. на 20.09.2016 г. петчленният състав: председател 
Йордан Константинов-докладчик и членове – Ф. Найденова, М. Златкова, Бл. 
Липчева и Ст. Кемалова, е отменил обжалваното определение  и е върнал 
делото за продължаване на съдопроизводствените действия. 
       Адм.д. № 3345/2017 г. е образувано на 22.03.2017 г. по частна жалба 
против определение от 22.02.2017 г., по адм.д. № 1935/2017 г. на ВАС, 
тричленен състав на Четвърто отделение, с което е отменено разпореждане за 
допускане на предварително изпълнение на заповед от 19.01.2017 г. на 
министъра на туризма. С определение № 4110/04.04.2017 г., след  з.з. на 
29.03.2017 г. петчленният състав: председател Й. Константинов-докладчик и 
членове – Ф. Найденова, М. Димитрова, Бл. Липчева и Ст. Кемалова, е отменил 
обжалваното определение  и вместо него е постановил друго, с което е 
отхвърлил частната жалба срещу разпореждането за допускане на 
предварително изпълнение на заповедта. 
        Адм.д. № 10679/2017 г. е образувано на 20.09.2017 г. по частна жалба 
против определение от 01.08.2017 г. по адм.д. № 6602/2015 г. на ВАС, 
тричленен състав на Четвърто отделение, с което е допълнено решение от 
13.03.2017 г. по същото дело, в частта за разноските. С определение № 
11451/02.10.2017 г., след з.з. на 28.09.2017 г.,  петчленният състав: председател 
Й. Константинов- докладчик и членове – Ф. Найденова, М. Димитрова, Бл. 
Липчева и Ст. Кемалова, е отменил обжалваното определение частично и в 
останалата част го е потвърдил. 

 
През 2016 г. съдия Бисер Цветков е бил докладчик по общо 13 

административни дела, от които: 7 броя частни производства, 3 касационни, 3- 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 6 броя дела, 5 са приключени с 
решение и 1 – с определение.  

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Цветков, административни 
дела са общо 15 броя, от които: 8 броя частни производства, 4 касационни и 3 –
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
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Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. дела, всички са приключени с 
решения, постановени в едномесечен срок. 
         Всички частни производства са приключени до един месец от 
образуването им. 

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 4171/2016 г. е образувано на 06.04.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 1852/18.02.2016 г. по адм.д. № 8495/2015 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 01.03.2016 г. в 
деловодството на Четвърто отделение. С разпореждане от 02.03.2016 г., 
касационната жалба, на основание чл. 228 АПК, е изпратена на другите страни 
за писмен отговор и представяне на доказателства в 14-дневен срок от 
съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на Петчленен 
състав. На 07.03.2016 г. разпореждането е изпълнено. Отговор е постъпил на 
04.04.2016 г. и незабавно, на същата дата, делото е изпратено на Петчленен 
състав. На 06.04.2016 г. е извършено автоматично разпределение на делото от 
председателя на Първа колегия съдия Румяна Монова, за което е изготвен 
протокол. За докладчик е определен съдия Бисер Цветков. На същата дата е 
постановено разпореждане на председателя на колегията, с което на основание 
заповед № 282/20.03.2013 г. и заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на 
съда е определен състав за закрити заседания при необходимост по 
конкретното дело (Йордан Константинов, Фани Найденова, Светлозара 
Анчева, Бисер Цветков и Милена Славейкова). От изготвения на 07.04.2016 г. 
списък на призованите лица, се установява, че о.с.з. е насрочено за 12.05.2016 
г. Призовки до страните са изпратени на 07.04.2016 г. и са връчени редовно и 
своевременно. На 09.05.2016 г. е постановено разпореждане на председателя на 
Първо отделение, съдия Йордан Константинов, с което на основание заповед 
№ 282/20.03.2013 г. и заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на съда, са 
определени три петчленни състава за разглеждане на делата, насрочени в 
откритото заседание на 12.05.2016 г., като във всеки от съставите е предвидено 
по конкретни дела да се извърши замяна на член от състава, за да бъде 
включен съдия, който е докладчик по определено дело и не е в друг състав. 
Откритото съдебно заседание е проведено на 12.05.2016 г. и е постановено 
определение за даване на ход по същество на делото. Постановено е решение 
№ 5942/18.05.2016 г. 
 Адм.д. № 11623/2017 г. е образувано на 11.10.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 9242/12.07.2016 г. по адм.д. № 6240/2016 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 10.08.2017 г. в 
деловодството на отделението. С разпореждане от 14.08.2017 г., постановено 
от председателя на отделението - съдия Мариника Чернева, на основание чл. 
216 вр. чл. 213, т. 3 АПК жалбоподателят е задължен да внесе 5 лева държавна 
такса, като е указано, че при неизпълнение на разпореждането производството 
ще бъде прекратено. При изпълнение е разпоредено жалбата да бъде изпратена 
на другите страни за писмен отговор и представяне на доказателства в 14-
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дневен срок от съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на 
Петчленен състав. Изпратените на 15.08.2017 г. и 18.09.2017 г. до адресата 
съобщения са върнати непотърсени. На 03.10.2017 г. разпореждането е връчено 
чрез процесуалния представител на жалбоподателя по делото и на 04.10.2017 г. 
е постъпила молба с приложена квитанция за платена държавна такса. На 
09.10.2017 г. делото е изпратено на Петчленен състав. На 12.10.2017 г. е 
извършено автоматично разпределение от председателя на Първа колегия 
съдия Румяна Монова, за което е изготвен протокол. За докладчик е 
определен съдия Бисер Цветков. На същата дата е постановено разпореждане 
на председателя на колегията, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 
г. на председателя на съда е определен състав за закрити заседания при 
необходимост по конкретното дело (Йордан Константинов, Фани Найденова, 
Светлозара Анчева, Бисер Цветков и Милена Славейкова). О.с.з. е насрочено за 
07.12.2017 г., видно от изготвения на 16.10.2017 г. списък на призованите лица 
Призовките до страните /2 главни и 13 заинтересувани/ са изпратени и връчени 
редовно и своевременно. На 29.11.2017 г. е постановено разпореждане на 
председателя на Първо отделение съдия Йордан Константинов, с което на 
основание заповед № 2119/27.11.2017 г. на председателя на съда е определен 
състав за разглеждане на делата, насрочени в откритото заседание на 
07.12.2017 г., като в състава е предвидено по кои дела кой е докладчик. 
Откритото съдебно заседание е проведено на 07.12.2017 г. и е постановено 
определение за даване на ход по същество на делото. Постановено е решение 
№ 15885/21.12.2017 г. 
           От разгледаните в з.з. административни дела бяха проверени 
електронно: 
Адм.д. № 13359/2016 г. е образувано на 01.12.2016 г.  по частна жалба срещу 
определение от 26.10.2016 г. на тричленен състав на Първо отделение по адм.д. 
№ 9016/2015 г., с което производството е спряно до приключване с влязъл в 
сила акт на адм.д. № 8991/2015 г. на описа на ВАС. Съставът разгледал делото  
е: председател – Фани Найденова и членове  - Светлозара Анчева, Маруся 
Димитрова, Бисер Цветков-докладчик и Милена Славейкова. С определение № 
13690/14.12.2016 г., от з.з. на 07.12.2016 г., обжалваното определение на 
тричленен състав е отменено и делото е върнато на същия състав за 
продължаване на съдопроизводствените действия. 
Адм.д. № 3355/2016 г. е образувано на 17.03.2016 г. по частна жалба срещу  
определение от 10.02.2016 г. на тричленен състав на Първо отделение по адм.д. 
№ 1563/2016 г., с което е оставена без разглеждане жалба срещу решение от 
25.06.2015 г. на АССГ по адм.д. № 2163/2015 г.  и е прекратено производството 
делото. Разгледано е от Петчленен състав с председател- Йордан Константинов 
и членове – Фани Найденова, Светлозара Анчева, Бисер Цветков-докладчик и 
Милена Славейкова. С определение № 4054/07.04.2016 г., от з.з. от същата 
дата, обжалваното определение на тричленен състав е отменено и делото е 
върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. 
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Адм.д. № 2472/2017 г. е образувано на 28.02.2017 г. по частна жалба срещу 
определение от 23.01.2017 г. по адм.д. № 14021/2015 г. на ВАС, Четвърто 
отделение, с което е оставена без разглеждане жалба против решение от 
04.11.2015 г. по преписка на КЗК и е прекратено производството по делото. С 
определение № 3546/22.03.2017 г.  петчленен състав с председател Йордан 
Константинов и членове – Фани Найденова, Светлозара Анчева, Бисер 
Цветков-докладчик и Милена Славейкова, е оставил в сила обжалваното 
определение. 
Адм.д. № 6457/2017 г. е образувано на 05.06.2017 г. по частна жалба против 
определение от 27.04.2017 г. на тричленен състав на Трето отделение на ВАС 
по адм.д. № 3520/2017 г., с което е оставена без разглеждане жалба срещу 
мълчалив отказ на председателя на НССЕИВ към МС и е прекратено 
производството по делото. С определение № 7846/21.06.2017 г. съдът 
/председател Йордан Константинов и членове – Фани Найденова, Светлозара 
Анчева, Бисер Цветков-докладчик и Милена Славейкова/ е оставил без 
разглеждане частната жалба, като недопустима, поради просрочие и 
производството е прекратено. С определение № 12018/11.10.2017 г., 
постановено след з.з., същият съдебен състав, в образуваното по искане на 
жалбоподателя, обективирано в частната му жалба пред седемчленен състав на 
ВАС против определението от 21.06.2017 г. на петчленен състав, за 
възстановяване на срока за обжалване с частна жалба на определението на 
тричленния състав на Трето отделение на ВАС, е отхвърлил  искането. 
          

 През 2016 г. съдия Благовеста Липчева е била докладчик по общо 11 
административни дела, от които: 7 броя частни производства, 2 касационни, 2- 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 4 броя дела, 4 са приключени с 
решение, постановено в едномесечен срок от последното с.з.  

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Липчева, административни 
дела са общо 10 броя, от които: 6 броя частни производства, 2 касационни и  2 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. дела, всички са приключени с 
решения, постановени в едномесечен срок. 

Всички частни производства са приключени в рамките на един месец от 
образуването им. 

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 12018/2016 г. е образувано на 25.10.2016 г. по четири касационни 
жалби срещу решение № 7308/16.06.2016 г. по адм.д. № 3087/2015 г. по описа 
на ВАС, Четвърто отделение. Първата касационната жалба е постъпила на 
30.06.2016 г. в регистратурата на съда, като не се установява точната дата на 
постъпване в деловодството на отделението. С разпореждане от 01.07.2016 г.  
на председателя на Четвърто отделение са дадени указания на жалбоподателя 
да представи доказателства за платена държавна такса в размер на 25 лева, след 
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което жалбата да бъде изпратена на другите страни за писмен отговор в 14-
дневен срок от съобщението, а след изтичане на срока делото да се изпрати на 
петчленен състав. Разпореждането е изпратено на жалбоподателя на 01.08.2016 
г., а на 02.08.2016 г. е постъпила молба с приложени доказателства за платена 
държавна такса. Касационната жалба е изпратена на другите страни за отговор 
на 04.08.2016 г. Други две касационни жалби са постъпили на 04.07.2016 г., 
като те са администрирани едновременно – с разпореждане от 06.07.2016 г. на 
жалбоподателите е указано да представят доказателства за платена държавна 
такса в размер на 25 лева. Дадени са указания за размяна на книжата и 
изпращане на делото на петчленен състав. Разпореждането е изпратено на 
жалбоподателите на 07.07.2016 г., а на 12.07.2016 г. и 14.07.2016 г. са 
постъпили молби с приложени доказателства за изпълнението му. 
Касационните жалби са изпратени на другите страни за отговор на 18.07.2016 
г. Последната касационна жалба е постъпила на 06.07.2016 г., като с 
разпореждане от 08.07.2016 г. на жалбоподателя е указано да представи 
доказателства за платена държавна такса в размер на 25 лева, извършване на 
размяна на книжата и изпращането им на петчленен състав. Разпореждането е 
изпращано на жалбоподателя три пъти, тъй като съобщението е връщано с 
отбелязване, че на адреса не е намерен представител на дружеството. Връчено 
е на 16.09.2016 г. На 20.09.2016 г. е постъпила молба с приложени 
доказателства за платена държавна такса. Касационната жалба е изпратена на 
другите страни за отговор на 20.09.2016 г. 

На 24.10.2016 г. делото е изпратено на петчленен състав. На 25.10.2016 г. 
е извършено автоматично разпределение от председателя на Първа колегия, 
съдия Румяна Монова, между съдиите в колегията, като се изключени тези, 
които са участвали в разглеждането на делото. За докладчик е определена 
съдия Благовеста Липчева. На същата дата е постановено разпореждане на 
председателя на колегията, с което, на основание заповед № 301/08.03.2016 г. 
на председателя на съда, е определен състав за закрити заседания при 
необходимост по конкретното дело (Йордан Константинов, Фани Найденова, 
Милена Златкова, Благовеста Липчева и Стефка Кемалова). Насрочено е о.с.з. 
за 01.12.2016 г., видно от изготвения на 11.11.2016 г. списък на призованите 
лица. Призовки до страните са изпратени и връчени редовно и своевременно. 
На 28.11.2016 г. е постановено разпореждане на председателя на Първо 
отделение, съдия Йордан Константинов, с което, на основание заповед № 
301/08.03.2016 г. на председателя на съда, е определен съставът за разглеждане 
на делата, насрочени в откритото заседание на 01.12.2016 г. Откритото съдебно 
заседание е проведено на 01.12.2016 г. и е постановено определение за даване 
на ход по същество на делото. Постановено е решение № 13650/14.12.2016 г. 
Адм.д. № 4361/2017 г. е образувано на 18.04.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение  от 22.02.2017 г. по адм.д. № 13364/2015 г. по описа на ВАС, 
Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 13.03.2017 г. в 
регистратурата на съда. С разпореждане от 14.03.2017 г. на председателя на 
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Четвърто отделение жалбата е изпратена на другата страна за писмен отговор в 
14-дневен срок от съобщението, като е указано след това делото да се изпрати 
на петчленен състав, което е станало  на 12.04.2017 г. Разпределено е на 
19.04.2017 г., автоматично, от председателя на Първа колегия между съдиите в 
колегията и за докладчик е определена съдия Благовеста Липчева. С 
разпореждане от същата дата, съдия Румяна Монова, на основание заповед № 
282/20.03.2013 г. на председателя на съда, е определила състав за закрити 
заседания при необходимост по конкретното дело (Йордан Константинов, 
Фани Найденова, Маруся Димитрова, Благовеста Липчева и Стефка Кемалова). 
Насрочено е о.с.з. на 11.05.2017 г., видно от изготвения на 20.04.2017 г. списък 
на призованите лица. Призовки до страните са изпратени и връчени редовно и 
своевременно. На 09.05.2017 г. е постановено разпореждане на председателя на 
Първо отделение съдия Йордан Константинов, с което на основание заповед № 
282/20.03.2013 г. на председателя на съда са определени два състава за 
разглеждане на делата, насрочени в откритото заседание на 11.05.2017г., като в 
съставите е предвидено по кои дела кой е докладчик. Откритото съдебно 
заседание е проведено на 11.05.2017 г. и е постановено определение за даване 
на ход по същество на делото. Постановено е решение № 6544/25.05.2017 г. 
         От разгледаните в з.з. производства електронно бяха проверени: 
Адм.д. № 4258/2016 г. е образувано на 07.04.2016 г. по частна жалба против 
определение от 11.02.2016 г. по адм.д. № 615/2016 г. на ВАС, Първо отделение, 
с което частна жалба е оставена без разглеждане и производството по делото е 
прекратено, с оглед хипотезата на чл. 158, ал. 3, вр.чл. 236 АПК. С определение 
№ 5043/27.04.2016 г., след з.з. от 19.04.2016 г., петчленният състав 
/председател Р. Монова и членове – Св. Анчева, М. Димитрова, Бл. Липчева-
докладчик и Ст. Кемалова/ е отменил обжалваното определение и е върнал 
делото на същия състав на Първо отделение за произнасяне по предявената 
частна жалба. 
Адм.д. № 13132/2016 г. е образувано на 25.11.2016 г. по частна жалба срещу 
определение от 11.11.2016 г. по адм.д. № 9215/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което без разглеждане е оставена жалба против Постановление № 
59/14.03.2014 г. на Министерски съвет на Република България. С определение 
№ 13649/14.12.2016 г.  съдът /председател Й. Константинов и членове – Ф. 
Найденова, М. Златкова, Бл. Липчева-докладчик и Ст. Кемалова/ е оставил в 
сила обжалваното определение. 
Адм.д. № 331/2017 г. е образувано на 10.01.2017 г. по частна жалба против 
определение от 30.11.2016 г., постановено по адм.д. № 12856/2016 г. на ВАС, 
Първо отделение, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу 
определение от 13.10.2016 г. по адм.д. № 1976/2016 г. на АС – Пловдив и е 
прекратено производството по делото. С определение № 1623/08.02.2017 г., 
след з.з. от 06.02.2017 г. петчленният състав /председател – Й. Константинов и 
членове – Св. Анчева, М. Златкова, Бл. Липчева-докладчик и Ст. Кемалова/ е 
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отменил обжалваното определение и е върнал делото на същия състав на 
Първо отделение за произнасяне по предявената частна жалба. 
Адм.д. № 6616/2017 г. е образувано на 07.06.2017 г. по частна жалба против 
определение от 16.05.2017 г. по адм.д. № 11600/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение, в частта, с която е отказано предоставяне на правна помощ по реда 
на ЗПП. С определение № 7309 от з.з. на 12.06.2017 г. съдът /председател – Й. 
Константинов и членове – Св. Анчева, М. Димитрова, Бл. Липчева-докладчик и 
Ст. Кемалова/ е оставил в сила обжалваното определение. 
 

През 2016 г. съдия Здравка Шуменска е била докладчик по общо 9 
административни дела, от които: 6 броя частни производства, 1 касационно, 2- 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 3 броя дела, 3 са приключени с 
решения, постановени в срок, малко над едномесечен, считано от с.з., в което е 
даден ход по същество на делото. Забавите са съответно 5, 10 и 18 дни.  

През 2017 г. съдия Шуменска не е участвала в петчленен състав на Първа 
колегия, тъй като вече не е била съдия от Първо отделение.  

Частните производства са приключени в в различни срокове, считано от 
датата на образуването им. В рамките на един месец от образуването им са 
приключени производствата по две дела – адм.д. № 311/2016 г. и адм.д. № 
7969/2016 г., образувано по частна жалба на председателя на ДАБЧ, по което 
определението е постановено до 10 дни от постъпване на жалбата. По две от 
делата производствата са приключили за срок, съответно от 1 месец и 23 дни и 
2 месеца и 19 дни. По адм.д. № 10923/2016 г., образувано на 29.09.2016 г., 
свършено на 24.03.2017 г., производството е продължило 5 месеца и 25 дни, а 
по адм.д. № 1324/2016 г. – 7 месеца и 23 дни. 

Беше проверено едно дело, образувано през 2016 г., разгледано в о.с.з.: 
Адм.д. № 3161/2016 г. Образувано е на 14.03.2016 г. по изпратени на 
10.03.2016 г. касационни жалби срещу решение № 288/11.01.2016 г. по адм.д. 
№ 8654/2014 г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение на 
ВАС. Касационните жалби, входирани на 29.01.2016 г.  и на 03.02.2016 г. са 
администрирани поотделно от председателя на Четвърто отделение, съдия 
М.Чернева. С разпореждане от 01.02.2016 г. е започнала размяна на книжата по 
първата жалба, а с разпореждане от 04.02.2016 г. – по втората. Съобщенията са 
връчени на 03.02.2016 г. и 15.02.2016 г. Делото е разпределено на 15.03.2016 г. 
от председателя на Първа колегия - съдия Монова, между всички съдии от 
колегията с изключване на постановилите обжалваните съдебни актове. За 
докладчик е определена съдия Здравка Шуменска. С разпореждане от 
15.03.2016 г. съдия Монова е определила състава за произнасяне по 
движението на административното дело. Насрочено е за разглеждане на 
07.04.2016 г., видно от списъка за призоваване и печата за образуване. 
Съставът за разглеждане на делото в с.з. на 07.04.2016 г. е определен с 
разпореждане от 05.04.2016 г. на председателя на Първо отделение. 
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Определени са три петчленни състава и един седемчленен състав. Съдия 
Здравка Шуменска участва във втори петчленен състав за разглеждане на 
делото, по което е докладчик и в нито един от другите състави. Втори и 
четвърти петчленни състави разглеждат по едно дело, първи петчленен състав 
– 3 дела, а трети състав, който е седемчленен – едно дело. В с.з. на 07.04.2016 г. 
е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния 
срок. С решение № 6848 от 25.05.2018 г. частично е отменено обжалваното 
решение на тричленния състав на Четвърто отделение и вместо него е 
постановено решение, с което е отменено оспорено  конкретно решение на 
КЗК. В останалата част обжалваното решение е оставено в сила. 
 

През 2016 г. съдия Мадлен Петрова е била докладчик по общо 9 
административни дела, от които: 6 броя частни производства, 2 касационни, 1- 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 3 броя дела, 3 са приключени с 
решения, от които 1 - постановено в едномесечен срок от последното с.з., 1 – в 
срок от 1 месец и 1 седмица и 1 – в срок  4 месеца и 18 дни.  

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Петрова, административни 
дела са общо 12 броя, от които: 8 броя частни производства, 2 касационни и  2 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 4 дела, всички са приключени с 
решения, от които 3 са постановени в едномесечен срок и 1 – в срок от 1 месец 
и 10 дни. 

Частните производства по 6 дела са приключени в рамките на един месец 
от образуването им. В срок до 2 месеца са приключени 3 от административните 
дела, в срок до 3 месеца  са свършени 2 дела и 1 дело е свършено в срок до 4 
месеца. 

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 9063/2016 е образувано на 16.08.2016 г. по касационна жалба срещу 
решение  от 30.06.2016 г. по адм.д. № 7456/2014 г. на ВАС, Четвърто 
отделение. Касационната жалба е постъпила в регистратурата на съда на 
13.07.2016 г. С разпореждане от 14.07.2016 г. на съдия Мариника Чернева – 
председател на Четвърто отделение, е разпоредена размяна на книжата и  
изпращане на делото на петчленен състав. Съобщението е изпратено на 
другата страна за отговор на 18.07.2016 г., а отговор е постъпил на 05.08.2016 
г. На 09.08.2016 г. делото е изпратено на петчленен състав, но е образувано 
едва на 16.08.2016 г. На същата дата е разпределено автоматично от 
председателя на Първа колегия между съдиите в колегията, като са изключени 
участвалите в разглеждането и решаването му. За докладчик е определена 
съдия Мадлен Петрова. На същата дата е постановено разпореждане на 
председателя на колегията, с което, на основание заповед № 282/20.03.2013 г. 
на председателя на съда, е определен състав за закрити заседания при 
необходимост по конкретното дело (Йордан Константинов, Фани Найденова, 
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Светлозара Анчева, Маруся Димитрова и Мадлен Петрова). Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.09.2016 г., видно от съставения на 
17.08.2016 г. списък на призованите лица. Призовки до страните са изпратени 
и връчени редовно и своевременно. На 15.09.2016 г. е постановено 
разпореждане от името на председателя на Първо отделение, подписано от 
съдия Бисер Цветков, на основание заповед № 127/05.02.2014 г., с което, 
съгласно заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на съда са определени 
четири петчленни състава и един седемчленен състав за разглеждане на делата, 
насрочени в откритото заседание на 15.09.2016 г., като изрично е посочен 
докладчика по всяко от делата. В съставите участват само съдии от Първо 
отделение. Откритото съдебно заседание е проведено на 15.09.2016 г. и е 
постановено определение за даване на ход по същество на делото. Постановено 
е решение № 10685/13.10.2016 г. 
Адм.д. № 7393/2017 г. е образувано на 27.06.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение от 11.04.2017 г. по адм.д. № 10058/2014 г. на ВАС, Трето 
отделение. Касационната жалба е постъпила на 12.05.2017 г. в регистратурата 
на съда. С разпореждане от 15.05.2017 г. на съдия Ваня Пунева – председател 
на Трето отделение, на жалбоподателя е указано да представи доказателства за 
платена държавна такса и за упълномощаване на адвоката, подал касационната 
жалба. Съобщението е изпратено на 16.05.2017 г., а молба с приложени 
доказателства е представена на 01.06.2017 г. С разпореждане от 02.06.2017 г., 
на председателя на отделението жалбата е изпратена на другата страна за 
писмен отговор в 14-дневен срок от съобщението, като е указано след това 
делото да се изпрати на петчленен състав, което е станало на 26.06.2017 г. На 
27.06.2017 г. е извършено автоматично разпределение на делото от 
председателя на Първа колегия, съдия Румяна Монова, между съдиите в 
колегията. За докладчик е определена съдия Мадлен Петрова. С разпореждане 
от същата дата председателят на колегията, на основание заповед № 
282/20.03.2013 г. на председателя на съда, е определил състав за закрити 
заседания при необходимост по конкретното дело (Йордан Константинов, 
Фани Найденова, Светлозара Анчева, Милена Златкова и Мадлен Петрова). 
Видно от изготвения на 28.06.2017 г. списък на призованите лица, о.с.з. е 
насрочено  за 14.09.2017 г. С разпореждане от 31.07.2017 г. на председателя на 
колегията съдия Румяна Монова адм.д. № 7393/2017 г. е пренасрочено от 
14.09.2017 г. за 05.10.2017 г., поради разрешен отпуск на докладчика за 
първата дата. На 03.10.2017 г. е постановено разпореждане на председателя на 
Първо отделение, съдия Йордан Константинов, с което на основание заповед 
№ 282/20.03.2013 г. на председателя на съда, е определен петчленен състав за 
разглеждане на делата, насрочени на 05.10.2017г. Откритото съдебно заседание 
е проведено на 05.10.2017 г. и е постановено определение за даване ход по 
същество на делото. Постановено е решение № 13092/31.10.2017 г. 
          Бяха проверени електронно следните частни производства: 
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 Адм.д. № 4137/2016 г. е образувано на 05.04.2016 г. по частна жалба против 
определение от 19.02.2016 г. на тричленен състав на ВАС, Четвърто отделение, 
с което е оставена без разглеждане касационна жалба срещу решение от 
01.12.2015 г. по адм.д. № 3373/2015 г. на АС – Варна и е прекратено 
производството по адм.д. № 1773/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение. С 
определение № 5496 от з.з. на 10.05.2016 г. петчленният състав /председател – 
Й.  Константинов и членове – Ф. Найденова, Св. Анчева, М. Димитрова и М. 
Петрова-докладчик/ е отменил обжалваното определение и е върнал делото на 
тричленния състав за продължаване на съдопроизводствените действия. 
Адм.д. № 13008/2016 г. е образувано на 22.11.2016 г. по частна жалба против 
определение от 10.10.2016 г. по адм.д. № 9759/2016 г. на тричленен състав на 
ВАС, Трето отделение, с което без разглеждане е оставена жалба и е 
прекратено производството по делото, поради неотстраняване в срок на 
указаните нередовности – чл. 158, ал. 3 АПК. С определение № 657 от з.з. на 
18.01.2017 г., петчленният състав /председател – Й. Константинов и членове – 
Ф. Найденова, Св. Анчева, М. Димитрова и М. Петрова-докладчик/  е отменил 
обжалваното определение и е върнал делото на състава за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 
Адм.д. № 2578/2017 г. е образувано на 02.03.2017 г. по частна жалба против 
определение от 03.02.2017 г. на тричленен състав на ВАС, Трето отделение, 
постановено по адм.д. № 1103/2017 г., с което без разглеждане е оставена 
частна жалба против разпореждане от 12.01.2017 г. на председателя на 
Четвърто отделение на ВАС. Наред с доводите за нищожност, недопустимост и 
неправилност на определението, е поискано произнасяне по всички аргументи 
за недопустимост на разпореждането от 12.01.2017 г., вкл. за липсата на 
правомощия по чл. 216 АПК за председателя на отделение и за председателя на 
съда, на основание чл. 157 АПК да проверяват редовност и допустимост на 
частни жалби и да ги оставят без движение. С определение № 3503 от з.з. на 
22.093.2017 г., петчленният състав /председател – Й. Константинов и членове – 
Ф. Найденова, Св. Анчева, М. Златкова и М. Петрова-докладчик/ е оставил без 
разглеждане частната жалба против определението в частта, в която е поискано 
обявяването му за нищожно, а при условията на евентуалност - обезсилването 
и отмяната му, поради непроизнасяне по исканията на жалбоподателя с правно 
основание чл. 250 АПК, чл. 145 и сл. АПК, чл. 128, ал. 2 и чл. 185 АПК, 
сезиране на прокуратурата и искане за отвод, като е прекратил производството 
в същата част. Оставено е в сила  обжалваното определение, с което без 
разглеждане е оставена частна жалба срещу разпореждане на председателя на 
Четвърто отделение на ВАС от 12.01.2017 г. 
 

През 2016 г. съдия Маруся Димитрова е била докладчик по общо 12 
административни дела, от които: 9 броя частни производства, 2 касационни, 1- 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 3 броя дела, 2 са приключени с 
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решения, от които 1 е постановено в едномесечен срок от последното с.з. и 1 – 
в двумесечен срок, а 1 – с определение. След отмяна на определението от о.с.з. 
на 06.10.2016 г., за даване ход по същество по адм.д. № 10232/2016 г., 
образувано по искане за отмяна на влезли в сила решения на ВАС, Осмо 
отделение и АС – Варна в частта за разноските, с определението от 03.11.2016 
г. петчленният състав /председател – Й. Константинов и членове – М. 
Димитрова-докладчик, М. Златкова, Б. Цветков и М. Петрова/ е оставил без 
разглеждане молбата, поради оттеглянето й в срока за произнасяне и е 
прекратил производството. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Маруся Димитрова, 
административни дела са общо 13 броя, от които: 8 броя частни производства, 
3 касационни и  2 за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 5 дела, всички 
са приключени с решения, постановени в едномесечен срок.  

Частните производства по 12 дела са приключени в рамките на един месец 
от образуването им. В срок до 2 месеца са приключени 5 от административните 
частни дела.  

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 6199/2016 г. е образувано на 27.05.2016 г. по изпратена на 25.05.2016 
г. касационна жалба срещу решение № 656/20.01.2016 г. по адм.д. № 8797/2014 
г., постановено от тричленен състав на Трето отделение. Съдебното 
производство е образувано след отмяна на решение № 17067/18.12.2013 г. по 
адм.д. № 549/2013 г. на тричленен състав на Трето отделение на ВАС, с 
решение № 9072/30.06.2014 г. по адм.д. № 4672/2014 г. на петчленен състав на 
Първа колегия на ВАС и връщането му за ново разглеждане от друг състав на 
отделението. Касационната жалба е входирана на 10.02.2016 г. С разпореждане 
от 11.02.2016 г. на председателя на Трето отделение са дадени указания на 
жалбоподателя да отстрани нередовност като представи три преписа от 
жалбата за връчване на другите страни, които са изпълнени с молба от 
24.02.2016 г. Изпратените преписи са връчени на ответника и заинтересованите 
страни в периода 29.02.2016 г. до 28.03.2016 г. Постъпили са два отговора. 
Наредено е касационната жалба да се докладва на петчленен състав по 
компетентност. Делото е разпределено на 27.05.2016 г. от председателя на 
Първа колегия между всички съдии от колегията с изключване на 
постановилите обжалвания съдебен акт. За докладчик е определена съдия 
Маруся Димитрова. С разпореждане от 27.05.2016 г. е определен съставът за 
произнасяне по движението на административното дело. Делото е насрочено за 
разглеждане на 09.06.2016 г., видно от списъка за призоваване и печата за 
образуване. С разпореждане от 06.06.2016 г. на съдия Константинов за о.с.з. на 
09.06.2016 г. са определени два петчленни състава, включващи съдии от Първо 
отделение. Първи състав за разглеждане на едно дело и втори състав за 
разглеждане на 3 дела. В съдебно заседание на 09.06.2016 г. е даден ход на 
делото, като е прието, че всички страни са редовно призовани, включително и 
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заинтересованата страна при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. В това с.з. е даден 
ход по същество на делото. С определение от 10.06.2016 г. е отменен хода по 
същество поради констатирана нередовна процедура по призоваване на единия 
от ответниците. Делото е насрочено за 15.09.2016 г. Разпореждането за 
определяне на състава е от 15.09.2016 г., от името на съдия Константинов, 
подписано от съдия Б.Цветков. В с.з. на 15.09.2016 г. не е даден ход на делото, 
предвид нередовна процедура по призоваването на заинтересованото лице, 
призовано по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК. Следващото с.з. е насрочено за 
03.11.2016 г. Съставът за това заседание е определен с разпореждане на съдия 
Константинов от 26.10.2016 г. На 03.11.2016 г. е даден ход на делото, като е 
прието, че всички страни са редовно призовани, включително  
заинтересованата страна по реда на  чл. 50, ал. 2 ГПК, даден е ход на делото и 
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С 
решение № 14137 от 21.12.2016 г. обжалваното решение на тричленния състав 
на Трето отделение е оставено в сила. 
Адм.д. № 8208/2017 г. е образувано на 18.07.2017 г. по изпратена на 17.07.2017 
г. касационна жалба срещу решение № 6122/16.05.2017 г. по адм.д. № 
1566/2017 г., постановено от тричленен състав на Първо отделение. 
Касационната жалба е входирана на 01.06.2017 г. С ненаименован акт от 
05.06.2017 г. на председателя на Първо отделение е наредено да се връчат 
преписи от нея за отговор в 14-дневен срок. Съобщенията с преписите от 
касационната жалба са връчени на ответника и заинтересованите страни в 
периода 06.06.2017 г. до 28.06.2017 г. Отговори не са постъпили. Делото е 
разпределено на 18.07.2017 г. от ръководителя на Първа колегия между всички 
съдии от колегията с изключване на постановилите обжалвания съдебен акт. За 
докладчик е определена съдия Маруся Димитрова. С разпореждане от 
18.07.2017 г. е определен съставът за произнасяне по движението на 
административното дело. Делото е насрочено за разглеждане на 05.10.2017 г., 
видно от списъка за призоваване и печата за образуване. С разпореждане от 
19.09.2017 г., поради разрешен годишен отпуск на докладчика на 05.10.2017 г., 
делото е пренасрочено за 02.11.2017 г. Съставът на петчленния състав за 
разглеждане на делото в с.з. на 02.11.2017 г. е определен с акт „разпределение“ 
на председателя на Първа колегия: председател – Румяна Монова и членове –  
Маруся Димитрова-докладчик, Б.Цветков, Бл.Липчева и Ст.Кемалова. В с.з. на 
02.11.2017 г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 
акт в законния срок. С решение № 14010 от 20.11.2017 г. е обезсилено 
обжалваното решение на тричленния състав на Първо отделение. 
          При проверка на свършените частни производства, се установи: 
Адм.д. № 1706/2016 г. е образувано на 09.02.2016 г. по частна жалба по против 
определение от 11.12.2015 г. по адм.д. № 3002/2015 г. на ВАС, тричленен 
състав на Трето отделение, с което без уважение е оставено искане на частния 
жалбоподател за спиране действието на определена разпоредба от Наредба № 
1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С 
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определение № 2262/29.02.2016 г. петчленният състав /председател – Й. 
Константинов и членове – Ф. Найденова, Св. Анчева, М. Димитрова-докладчик 
и М. Петрова/ е оставил в сила обжалваното определение. 
Адм.д. № 12318/2016 г. е образувано на 03.11.2016 г. по частна жалба против 
определението от 26.09.2016 г. по адм.д. № 7172/2016 г. на тричленен състав на 
ВАС, Трето отделение, с което е оставена без разглеждане жалба против 
заповед от 10.05.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, с 
искане за прогласяване на нищожността й. С определение № 14058/20.12.2016 
г. петчленният състав /председател – Й. Константинов и членове Ф. Найденова, 
Св. Анчева, М. Димитрова-докладчик и М. Петрова/ е оставил в сила 
обжалваното определение. 
Адм.д. № 9713/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба против 
определението от 04.07.2017 г. по адм.д. № 4808/2017 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което без разглеждане е оставена касационна жалба срещу 
решение от 28.03.2017 г. по адм.д. № 947/2017 г. на АССГ. С определение № 
11528/03.10.2017 г. петчленният състав /председател – Й. Константинов и 
членове – Ф. Найденова, М. Димитрова-докладчик, Бл. Липчева и Ст. 
Кемалова/, е отменил обжалваното определение е върнал делото на същия съд 
за продължаване на производството по касационната жалба. 
 

През 2016 г. съдия Милена Златкова е била докладчик по общо 10 
административни дела, от които: 4 броя частни производства, 4 касационни, 2 - 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 6 броя дела, 5 са приключени с 
решения, от които 4 са постановени в едномесечен срок от последното с.з. По 
обявеното за решаване в о.с.з. на 06.10.2016 г.  касационно адм.д. № 9073/2016 
г., решението е постановено на 01.12.2016 г. С решение № 8332/29.06.2017 г. 
съдът, в производство по реда на чл. 251 ГПК, вр. чл. 144 АПК, се е произнесъл  
по искане за тълкуване на решението от 01.12.2016 г. Производството по адм.д. 
№ 3462/2016 г. е прекратено. С определение от з.з. на 23.06.2016 г. съдът 
/председател Й. Константинов и членове – Ф. Найденова, Св. Анчева, М. 
Златкова-докладчик и Б. Цветков/ е отменил протоколното определение от 
о.с.з. на 12.05.2016  г., с което е даден ход на делото по същество, оставил е без 
разглеждане, като недопустимо, искането  за отмяна на влязлото в сила 
решение от 19.12.2014 г. по адм.д. № 6492/2014 г. на ВАС, Трето отделение и е 
прекратил производството по делото. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Златкова, административни 
дела са общо 11 броя, от които: 7 броя частни производства, 2 касационни и  2 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 4 дела, 3 са приключени с 
решения, постановени в едномесечен срок и 1 е прекратено. С определение № 
4921/20.04.2017 г. по адм. д. № 2689/2017 г. петчленният състав /председател – 
Й. Константинов и членове – Ф. Найденова, Св. Анчева, М. Златкова-
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докладчик и Бл. Липчева/ е отменил протоколното определение от 06.04.2017 
г. за даване ход на делото по същество, оставил е без разглеждане искането за 
отмяна на определението от 29.12.2016 г. на ВАС, Четвърто отделение по 
адм.д. № 14532/2016 г., с което без разглеждане е оставена жалба против 
решение от 20.12.2016 г. на ЦИК и е прекратено производството по делото. 

Частните производства по всичките 11 дела са приключени в рамките на 
един месец от образуването им.  

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
 Адм.д. № 9525/2016 г. е образувано на 01.09.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 7673/26.06.2016 г. по адм.д. № 12861/2015 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 22.07.2016 г. в 
регистратурата на съда. С разпореждане от 25.07.2016 г. на съдия Мариника 
Чернева е дадено начало на размяната на книжата, като е указано след 
приключване на процедурата, делото да се изпрати на петчленен състав. 
Касационната жалба е изпратена до другите страни на 01.08.2016 г., а на 
30.08.2016 г. делото е изпратено на петчленен състав. Разпределено е на 
01.09.2016 г., автоматично, от председателя на Първа колегия съдия Румяна 
Монова между съдиите в колегията, като са изключени тези, които са 
участвали в разглеждането и решаването на делото. За докладчик е определена 
съдия Милена Златкова. С разпореждане от същата дата съдия Румяна Монова, 
на основание заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на съда, е 
определила състав за закрити заседания при необходимост по конкретното 
дело (Йордан Константинов, Фани Найденова, Милена Златкова, Благовеста 
Липчева и Стефка Кемалова). О.с.з. е насрочено за 03.11.2016 г., видно от 
изготвения на 07.09.2016 г. списък на призованите лица. Призовки до страните 
са изпратени и връчени редовно и своевременно. На 26.10.2016 г. е 
постановено разпореждане на председателя на Първо отделение съдия Йордан 
Константинов, с което на основание заповед № 301/08.03.2016 г. на 
председателя на съда са определени два петчленни състава за разглеждане на 
делата, насрочени на 03.11.2016 г. В съставите участват само съдии от 
отделението. Откритото съдебно заседание е проведено на 03.11.2016 г., когато 
е постановено определение за даване на ход по същество на делото. 
Постановено е решение № 13094/02.12.2016 г. 
Адм.д. № 11046/2017 г. е образувано на 28.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение от 17.07.2017 г. по адм.д. № 14129/2015 г. по описа на ВАС, 
Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 07.08.2017 г. в 
регистратурата на съда. С разпореждане от 08.08.2017 г. съдия Мариника 
Чернева, председател на Четвърто отделение, на жалбоподателя е указано да 
представи доказателства за платена държавна такса в размер на 25 лева. Съдът 
е посочил, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане и е 
указал след представяне на доказателствата, да бъде изпратена на другите 
страни за отговор в 14-дневен срок. Съобщение до жалбоподателя е изпратено 
на 10.08.2017 г., а на 18.08.2017 г. е подадена молба с приложени доказателства 
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за платена държавна такса. На 12.09.2017 г. е постъпил отговор на 
касационната жалба, а на 27.09.2017 г. делото е изпратено на петчленен състав. 
Разпределено е на 28.09.2017 г., автоматично, от председателя на Първа 
колегия между съдиите в колегията. За докладчик е определена съдия Милена 
Златкова. На същата дата е постановено разпореждане на председателя на 
колегията, с което е определен състав за закрити заседания при необходимост 
по конкретното дело (Йордан Константинов, Фани Найденова, Светлозара 
Анчева, Милена Златкова и Мадлен Петрова). На 29.09.2017 г. по делото е 
приложен списък на призованите лица за о.с.з. на 02.11.2017 г., като това е 
първият документ по делото, от който е видно за коя дата е насрочено 
съдебното заседание. Призовки до страните са изпратени и връчени редовно и 
своевременно. С акт, именуван „разпределение”, без дата, на председателя на 
Първа колегия, на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на 
съда, е определил петчленен състав, председателстван от съдия Монова, за 
разглеждане само на конкретното дело, в откритото заседание на 02.11.2017 г. 
Със цитираната заповед е уредена възможността, когато председателят на 
колегията председателства състава по делото, да определи членовете му за 
заседанието. В проведеното на 02.11.2017 г. о.с.з.  е постановено определение 
за даване на ход по същество на делото. Постановено е решение № 
14641/30.11.2017 г., с което обжалваното решение е оставено в сила. На 
14.12.2017 г. по делото е подадена молба от единия ответник за допълване на 
решението в частта за разноските на основание чл. 248 ГПК. С разпореждане 
от 15.12.2017 г. на Р. Монова преписи от молбата са изпратени на другите 
страни, а молбата - на докладчика за произнасяне. Постановено е определение 
№ 734/18.01.2018 г., с което искането е оставено без уважение. 
          Електронно бяха проверени следните частни производства: 
Адм.д. № 9353/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба против 
определение от 30.06.2016 г. по адм.д. № 6350/2016  г. на ВАС, Осмо 
отделение, с което без разглеждане е оставена частна жалба срещу 
определение от 18.04.2016 г. по адм.д. № 2621/2015 г. на АС – Пловдив. С 
определение № 9880/20.09.2016 г. , от з.з. на 19.09.2016 г., петчленният състав 
/председател Й. Константинов и членове – Ф. Найденова, М. Златкова-
докладчик, Бл. Липчева и Ст. Кемалова/ е оставил в сила обжалваното 
определение. 
Адм.д. № 1873/2017 г. е образувано на 14.02.2017 г. по частна жалба срещу 
определението от 20.01.2017 г. на ВАС, Трето отделение, по адм.д. № 
13323/2016 г., с което на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, вр. чл. 144 АПК, е 
оставена без разглеждане и върната исковата молба на лицето. С определение 
от 27.02.2017 г. съдът /председател Й. Константинов и членове – Ф. Найденова, 
М. Златкова-докладчик, Бл. Липчева и Ст. Кемалова/ е оставил в сила 
обжалваното определение. 
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 През 2016 г. съдия Милена Славейкова е била докладчик по общо 11 
административни дела, от които: 7 броя частни производства,  1 касационно, 3 
- за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 4 броя дела, 3 са приключени с 
решения, всички постановени в едномесечен срок от последното с.з. и 1 е 
прекратено. С определение  от з.з. на 22.03.2016 г. по адм.д. № 1139/2016 г. 
петчленният състав /председател Й. Константинов и членове – З. Шуменска, 
Св. Анчева, Бл. Липчева и М. Славейкова-докладчик/ е отменил протоколното 
определение от 10.03.2016 г. за даване ход на делото по същество, оставил е 
без разглеждане искане за отмяна на основание чл. 239, т. 5 АПК на решение 
от 19.11.2009 г. по адм.д. № 37/2009 г. на СГС, АО, ІІІ-ж състав, частично 
изменено и оставено в сила с решение от 04.10.2010 г. по адм.д. № 4441/2010 г. 
на ВАС, Трето отделение. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Славейкова, 
административни дела са общо 8 броя, от които: 6 броя частни производства,  1 
касационно и 1- за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 2 дела, 2 са 
приключени с решения, постановени в едномесечен срок.  

Частните производства са приключени в рамките на един месец от 
образуването им.  

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 9064/2016 г. е образувано на 16.08.2016 г. по изпратена в 
деловодството на петчленен състав на 29.07.2016 г. касационна жалба срещу 
решение № 7650/23.06.2016 г.  по адм.д. № 1015/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение. Касационната жалба е входирана в регистратурата на ВАС на 
15.07.2016 г. Постъпилата жалба е администрирана от председателя на Трето 
отделение – съдия В. Пунева. С разпореждане от 19.07.2016 г. съдия Пунева е 
наредила да се изпрати препис от жалбата на ответника за отговор в 14-дневен 
срок. Разпоредено е жалбата да се докладва на петчленен състав след изтичане 
на срока за отговор или след получаване на отговор. Съобщението е връчено на 
ответника по жалбата на 22.07.2016 г. Отговорът е постъпил на 29.07.2016 г. и 
на същата дата делото е изпратено на петчленен състав. Разпределено е на 
16.08.2016 г. от съдия Монова, автоматично, между съдиите от Първа колегия 
при изключване на постановилите обжалваното решение и за докладчик е 
определена съдия Милена Славейкова. На същата дата е постановено и 
разпореждане от съдия Монова за определяне на състав за произнасяне по 
движение на делото в з.з. при необходимост /заповед № 282/20.03.2013 г. и 
заповед № 301 / 08.03.2016 год. /: председател – Й.Константинов и членове: Ф. 
Найденова, Св.Анчева, Б.Цветков и М.Славейкова-докладчик. Делото е 
насрочено за разглеждане на 15.09.2016 г., видно от списъка на призованите 
лица и печата за образуването му. С разпореждане от 15.09.2016 г. съдия Бисер 
Цветков е определил четири петчленни състава и един седемчленен състав за 
о.с.з. на 15.09.2016 г., в които участват само съдии от отделението, като са 
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посочени делата, по които влиза всеки от съставите. Първи и втори състав 
разглеждат по едно дело, четвърти състав - две и трети състав разглежда шест 
дела, посочени по номера. Седемчленният състав разглежда едно дело. В о.с.з. 
на 15.09.2016 г. е даден ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с акт в законния срок. С решение №  10412/06.10.2016 г.   ВАС, 
Петчленен състав на Първа колегия, е оставил в сила обжалваното решение на 
тричленния състав от Трето отделение. 
Адм.д. № 1201/2017 г. е образувано на 31.01.2017 г. по изпратена в 
деловодството на петчленен състав на 30.01.2017 г. касационна жалба срещу 
решение  от 15.12.2016 г.  по адм.д. № 4063/2016 г. на ВАС, Четвърто 
отделение. Касационната жалба е входирана в регистратурата на ВАС на 
28.12.2016 г. Администрирана е от председателя на Четвърто отделение – 
съдия М. Чернева. С разпореждане от 29.12.2016 г. съдия Чернева е наредила 
да се изпрати препис от жалбата на ответниците за отговор в 14-дневен срок. 
Разпоредено е жалбата да се докладва на петчленен състав след изтичане на 
срока за отговор или след получаване на отговор. Съобщенията са връчени на 
двамата ответници по жалбата на 11.01.2017 г. Постъпил е един отговор на 
25.01.2017 г. Делото е изпратено на петчленен състав на 30.01.2017 г. 
Разпределено е на 02.02.2017 г. от съдия Монова, автоматично, между съдиите 
от първа колегия при изключване на постановилите обжалваното решение и за 
докладчик е определена съдия Милена Славейкова. На същата дата е 
постановено и разпореждане от съдия Монова за определяне на състав за 
произнасяне по движение на делото в з.з. при необходимост /заповед № 
282/20.03.2013 г. и заповед № 301/08.03.2016 г./: председател – Й. 
Константинов и членове: Ф.Найденова, Св.Анчева, Б.Цветков и М.Славейкова-
докладчик.  Делото е насрочено за разглеждане на 09.03.2017 г., видно от 
списъка на призованите лица и печата за образуването му. С разпореждане от 
09.03.2017 г. председателят на Първо отделение е определил три петчленни 
състава за о.с.з. на 09.03.2017 г., в които участват само съдии от отделението, 
като са посочени делата, по които влиза всеки от съставите. Първи състав - 
четири дела, втори и трети състав  - по едно дело, посочени по номера. В о.с.з. 
на 09.03.2017 г. е даден ход на делото по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с акт в законния срок. С решение №  3831/29.03.2017 г.   
Петчленният състав на Първа колегия на ВАС е оставил в сила обжалваното 
решение на тричленния състав от Четвърто отделение. 
       Бяха проверени електронно следните частни производства: 
Адм.д. № 6002/2016 г.  е образувано на 19.05.2016 г. по искане за отмяна на 
основание чл. 239, т. 5 АПК на определение от 10.09.2015 г. по адм.д. № 
9552/2015 г. на ВАС, Първо отделение, с което е оставено в сила определение 
от 26.05.2015 г. по адм.д. № 4088/2015 г. на АССГ. С определение от з.з. на 
31.05.2016 г. петчленният състав /председател – Й. Константинов и членове – 
Ф. Найденова, Св. Анчева, Б. Цветков и М. Славейкова –докладчик/ е оставил 
без разглеждане искането и е прекратил производството по делото. 
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Адм.д. № 10683/2017 г. е образувано на 20.09.2017 г. по частна жалба срещу 
определение от 11.07.2017 г. по адм.д. № 7324/2017 г. на ВАС, Осмо 
отделение, с което без разглеждане е оставена частна жалба против 
определение от 25.05.2017 г. по адм.д. № 1706/2017 г. на АССГ. С определение 
от з.з. на 28.09.2017 г. съдът /председател – Й. Константинов и членове – Ф. 
Найденова, Св. Анчева, Б. Цветков и М. Славейкова-докладчик/ е оставил в 
сила обжалваното определение. 
 
       Съдия Росица Драганова е участвала в Петчленен състав на Първа 
колегия на ВАС през 2017 г. /края на годината/ и е била докладчик по 4 
административни дела. От тях – 3 частни производства, приключени в 
едномесечен срок и 1 – за отмяна на влязло в сила решение, по което 
съдебният акт е постановен в 1-месечен срок. 
 

През 2016 г. съдия Светлозара Анчева е била докладчик по общо 12 
административни дела, от които: 7 броя частни производства, 2 касационни, 3 - 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 5 броя дела, 4 са приключени с 
решения, всички постановени в едномесечен срок от последното с.з. и 1 е 
прекратено. С определение от 01.02.2017 г. по адм.д. № 13357/2016 г. 
петчленният състав /председател Й. Константинов и членове – Св. Анчева, М. 
Димитрова, Бл. Липчева и М. Славейкова-докладчик/ е отменил протоколното 
определение от 19.01.2017 г. за даване ход на делото по същество, оставил е 
без разглеждане искане за отмяна на влязло в сила определение от 23.11.2015 г. 
по  адм.д. № 8642/2013 г. на АССГ, оставено в сила с определение  от 
23.02.2016 г. по адм.д. № 14673/2015 г. на ВАС, Осмо отделение. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Светлозара Анчева, 
административни дела са общо 11 броя, от които: 5 броя частни производства, 
3 касационни и 3 - за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 6 дела, всички 
са приключени с решения, постановени в едномесечен срок.  

Частните производства са приключени в рамките на един месец от 
образуването им.  

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 3953/2016 г. е образувано  на 31.03.2016 г. по постъпила на 
15.02.2016 г. жалба срещу решение № 639/20.01.2016 г.  по адм.д. № 6915/2015 
г. на ВАС, Трето отделение. Постъпилата жалба е администрирана от 
председателя на Трето отделение – съдия В. Пунева. С разпореждане от 
16.02.2016 г. съдия Пунева е указала внасяне в 7-дневен срок на дължима д.т. в 
размер на 5.00 лева, както и че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без 
разглеждане. Наредила е при изпълнение на указанията в срок да се изпрати 
препис от жалбата на другата страна за отговор в 14-дневен срок. Разпоредено 
е жалбата да се докладва на петчленен състав след изтичане на срока за 
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отговор или при неизпълнение. Съобщението е връчено на жалбоподателя на 
23.02.2016 г. С молба /пощенско клеймо от 01.03.2016 г./, постъпила в съда на 
07.03.2016 г.  жалбоподателят е поискал удължаване на срока за изпълнение на 
указанията за внасяне на д.т. Делото е изпратено на петчленен състав на 
16.03.2016 г. в изпълнение на разпореждането от 16.02.2016 г. С разпореждане 
от 17.03.2016 г. председателят на  Първа колегия – съдия Р. Монова е указала 
повторно на касатора, в 7-дневен срок от съобщението да внесе дължимата 
такса и представи документ за извършеното плащане. Съобщението е 
изпратено и върнато невръчено, поради преместване на адреса /обратна 
разписка/ на 23.03.2016 г.  В съда на 23.03.2016 г. е постъпила молба от 
жалбоподателя в изпълнение на указанията, изпратена на 21.03.2016 г. С 
разпореждане от 24.03.2016 г. съдия Монова е наредила изпращане на препис 
на другата страна за писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок, 
изпълнено на същата дата. Делото е разпределено на 04.04.2016 г от съдия 
Монова, автоматично, между съдиите от Първа колегия при изключване на 
постановилите обжалваното решение и за докладчик е определена съдия 
Светлозара Анчева. На същата дата е постановено и разпореждане от съдия 
Монова за определяне състав за произнасяне по движение на делото в з.з. при 
необходимост /заповед № 282/20.03.2013 г./: председател – Й.Константинов и 
членове: Ф. Найденова, Св. Анчева-докладчик, М. Димитрова и М. Петрова. 
Делото е насрочено за разглеждане на 12.05.2016 г., видно от списъка на 
призованите лица и печата за образуване. С разпореждане от 09.05.2016 г. 
председателят на Първо отделение на ВАС – съдия Константинов е определил 
три състава за о.с.з. на 12.05.2016 г. на „Петчленен състав на Първо отделение 
от Първа колегия на ВАС”, в които участват съдии от отделението, като са 
посочени делата, по които влиза всеки от съставите. Конкретно е посочено и 
кои съдии се заместват в следващия състав, на мястото на излизащ, влиза друг, 
който е докладчик по делото, което ще се разглежда. Постъпилите по делото 
отговор на касационна жалба и възражение срещу отговора са разменени 
между страните, в изпълнение на постановени незабавно разпореждания от 
докладчика  по делото. В о.с.з. на 12.05.2016 г. е даден ход на делото по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С 
решение №  6608/03.06.2016 г.   ВАС - Петчленен състав на Първа колегия е 
оставил в сила обжалваното решение на тричленния състав от Трето 
отделение. 
Адм.д. № 3605/2017 г. е образувано на 28.03.2017 г. по постъпила на 
27.03.2017 г. жалба срещу решение № 1794/13.02.2017 г.  по адм.д. № 
14171/2014 г. на ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е входирана в 
регистратурата на ВАС на 01.03.2017 г.  Постъпилата жалба е администрирана 
от председателя на Четвърто отделение – съдия М. Чернева. С разпореждане от 
06.03.2017 г. съдия Чернева е наредила да се изпрати препис от жалбата на 
другите страни за отговор в 14-дневен срок. Разпоредено е жалбата да се 
докладва на петчленен състав след изтичане на срока за отговор или след 



 141

получаване на отговор. Съобщението е връчено на ответника по жалбата на 
13.03.2017 г. Отговорът му е постъпил на 24.03.2017 год. Делото е изпратено 
на петчленен състав на 27.03.2017 г. Разпределено е на 29.03.2017 г от съдия 
Монова, автоматично, между съдиите от Първа колегия при изключване на 
постановилите обжалваното решение и за докладчик е определена съдия 
Светлозара Анчева. На същата дата е постановено и разпореждане от съдия 
Монова за определяне на състав за произнасяне по движение на делото в з.з. 
при необходимост. Делото е насрочено за разглеждане на 11.05.2017 г., видно 
от списъка на призованите лица и печата за образуването му. С разпореждане 
от 09.05.2017 г. председателят на Първо отделение на ВАС – съдия 
Константинов е определил два състава за о.с.з. на 11.05.2017 г., в които 
участват съдии от отделението, като са посочени делата, по които влиза всеки 
от съставите. Първият състав разглежда шест дела, посочени по номера, а 
втория - едно. Съставите са идентични, като във втори състав влиза съдия на 
мястото на съдия от първи състав. Всеки съдия от състава е докладчик по едно 
или две дела, с изключение на председателя на състава-съдия Константинов. 
Конкретно е посочено и кои съдии се заместват в следващия състав - на 
мястото на излизащ, влиза друг, който е докладчик по делото, което ще се 
разглежда. В о.с.з. на 11.05.2017 г. е даден ход на делото по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение №  
7432/13.06.2017 г.   ВАС – Петчленен състав на Първа колегия е оставил в сила 
обжалваното решение на тричленния състав от Четвърто отделение. 
           Проверени частни производства: 
Адм.д. № 3167/2016 г. е образувано на 14.03.2016 г. по частна жалба против 
определение от 10.02.2016 г. по адм.д. № 1301/2016 г. на ВАС, Първо 
отделение, с което е оставена без разглеждане жалба против решение от 
22.05.2015 г. по адм.д. № 12533/2014 г. на АССГ, като просрочена и е 
прекратено производството по делото. С определение № 4059/07.04.2016 г., от 
з.з. на 05.04.2016 г., съдът /председател - Св. Анчева-докладчик и членове – М. 
Димитрова, Б. Цветков, Бл. Липчева и М. Петрова/ е оставил в сила 
обжалваното определение. 
Адм.д. № 5656/2017 г. е образувано на 17.05.2017 г. по частна жалба срещу 
определение от 20.04.2017 г. по адм.д. № 4119/2017 г. на ВАС, Осмо 
отделение, с което е оставена без разглеждане жалба против определение от 
13.03.2017 г. по адм.д. № 12658/2016 г. на АССГ. С определение № 
6471/23.05.2017 г., от з.з. на 22.05.2017 г. съдът /председател – Й. 
Константинов и членове – Ф. Найденова, Св. Анчева-докладчик, М. Златкова и 
М. Петрова/, е оставил в сила обжалваното определение. 
 

През 2016 г. съдия Стефка Кемалова е била докладчик по общо 11 
административни дела, от които: 7 броя частни производства, 3 касационни, 1 - 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 4 броя дела, 3 са приключени с 
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решения, всички постановени в едномесечен срок от последното с.з. и 1 е 
прекратено. С определение № 4311/13.04.2016 г. по адм.д. № 3169/2016 г. 
петчленният състав /председател Й. Константинов и членове – Св. Анчева, М. 
Димитрова, М. Петрова и Ст. Кемалова-докладчик/, без изрично да е отменил 
протоколното определение от 07.04.2016 г. за даване ход на делото по 
същество,  е оставил без разглеждане искане за отмяна на влязло в сила 
решение от 17.02.2014 г. по  адм.д. № 4191/2013 г. на ВАС, Трето отделение, 
като недопустимо – предявено след срока по чл. 240 АПК  и е прекратил 
производството по делото. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Стефка Кемалова, 
административни дела са общо 13 броя, от които: 7 броя частни производства, 
3 касационни и 3 - за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 6 дела, 4 са 
приключени с решения, постановени в едномесечен срок и 2 са прекратени. 
Едното дело е проверено и описано по-долу. Прекратено е производството по 
адм.д. № 7520/2017 г., образувано на 28.06.2017 г. по искане за отмяна на 
влязло в сила решение по адм.д. № 12095/2015 г. на ВАС, след като в о.с.з. на 
14.09.207 г. е бил даден ход на делото по същество. С определение № 
11908/10.10.2017 г. Петчленният състав /председател Й. Константинов и 
членове – А.Адамова, М. Радева, Ст. Кемалова-докладчик и В. Павлова/, след 
като е отменил определението от 14.09.2017 г. за даване ход по същество, е 
оставил без разглеждане искането по чл. 239, т. 5 АПК и е прекратил 
производството по делото. 

Частните производства са приключени в рамките на един месец от 
образуването им, с изключение на едно, производството по което е 
продължило около месец и половина. 

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
Адм.д. № 9062/2016 г. е образувано на 16.08.2016 г. по изпратена в 

деловодството на петчленен състав на 08.08.2016 г. касационна жалба срещу 
решение № 7611/23.06.2016 г.  по адм.д. № 641/2015 г. на ВАС, Четвърто 
отделение. Касационната жалба е входирана в регистратурата на ВАС на 
12.07.2016 г. и е администрирана от председателя на Четвърто отделение – 
съдия М.Чернева. С разпореждане от 14.07.2016 г. съдия Чернева е наредила да 
се изпрати препис от жалбата на другите страни за отговор в 14-дневен срок. 
Разпоредено е жалбата да се докладва на петчленен състав след изтичане на 
срока за отговор или след получаване на отговор. Съобщението е връчено на 
ответника по жалбата на 19.07.2016 г. Отговорът му е постъпил на 02.08.2016 г. 
Делото е изпратено на петчленен състав на 08.08.2016 г. Разпределено е на 
16.08.2016 г. от съдия Монова, автоматично, между съдиите от Първа колегия 
при изключване на постановилите обжалваното решение и за докладчик е 
определена съдия Стефка Кемалова. На същата дата е постановено и 
разпореждане от съдия Монова за определяне на състав за произнасяне по 
движение на делото в з.з. при необходимост. Делото е насрочено за 
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разглеждане на 15.09.2016 г., видно от списъка и печата за образуването му. С 
разпореждане от 15.09.2016 г. съдия Бисер Цветков е определил четири 
петчленни състава и един седемчленен състав за о.с.з. на 15.09.2016 г., в които 
участват само съдии от отделението, като са посочени делата, по които влиза 
всеки от съставите. Първи и втори състав разглеждат по едно дело, четвърти 
състав две и трети състав разглежда шест дела, посочени по номера, 
седемчленният състав разглежда едно дело. В о.с.з. на 15.09.2016 г. е даден ход 
на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния 
срок. С решение №  10693/13.10.2016 г., ВАС – Петчленен състав на Първа 
колегия, е оставил в сила обжалваното решение на тричленния състав на 
Четвърто отделение. 
Адм.д. № 11045/2017 г.  е образувано на 28.09.2017 г. по изпратена в 
деловодството на петчленен състав на 27.09.2017 г. касационна жалба срещу 
решение № 8568/04.07.2017 г.  по адм.д. № 3844/2017 г. на ВАС, Четвърто 
отделение. Касационната жалба е входирана в регистратурата на ВАС на 
01.08.2017 г. и е администрирана от председателя на Четвърто отделение – 
съдия М.Чернева. С разпореждане от 02.08.2017 г. съдия Чернева е наредила да 
се изпрати препис от жалбата на другите страни за отговор в 14-дневен срок. 
Разпоредено е жалбата да се докладва на петчленен състав след изтичане на 
срока за отговор или след получаване на отговор. Съобщението е връчено на 
единия от ответниците по жалбата на 11.08.2017 г., а другият е приет за 
уведомен на основание чл. 50, ал. 2 ГПК. Отговорът на първия е постъпил на 
25.08.2017 г. Делото е изпратено на петчленен състав на 27.09.2017 г. С 
разпореждане от 28.09.2017 г. съдия Монова е дала указания на касатора да 
внесе дължима държавна такса от 25 лева. Делото е разпределено на същата 
дата от съдия Монова, автоматично, между съдиите от Първа колегия при 
изключване на постановилите обжалваното решение и за докладчик е 
определена съдия Стефка Кемалова. На същата дата е постановено и 
разпореждане от съдия Монова за определяне на състав за произнасяне по 
движение на делото в з.з. при необходимост. Делото е насрочено за 
разглеждане на 02.11.2017 г., видно от списъка и печата за образуване. С акт, 
наименован „разпределение”, съдия Монова е определила състава за съдебното 
заседание по адм.д. № 11045/2017 г., насрочено за 02.11.2017 г.: председател 
Р.Монова и членове: М.Димитрова, Б.Цветков, Бл.Липчева и Ст.Кемалова-
докладчик. В о.с.з. на 02.11.2017 г. не е даден ход на делото, поради нередовна 
процедура по призоваване на заинтересованата страна, приета за уведомена 
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. Делото е отложено без дата. Следващото 
съдебно заседание е насрочено за 07.12.2017 г., видно от списъка. На 
15.11.2017 г. е постъпила молба от касатора, с която заявява, че се отказва от 
оспорването на административната заповед и оттегля жалбата си срещу 
решението на тричленен състав, Четвъртото отделение. С определение в з.с.з. 
от 29.11.2017 г. производството е прекратено, като касационната жалба е 
оставена без разглеждане на основание чл. 215, т. 5 АПК. 
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Електронно бяха  проверени следните частни производства: 
Адм.д. № 6426/2016 г. е образувано на 01.06.2016 г. по частна жалба против 
определение от 22.04.2016 г. по адм.д. № 4000/2016 г. на ВАС, Четвърто 
отделение, с което е оставена без разглеждане жалба срещу решение от 
25.02.2016 г., постановено от КЗК по преписка от 2016 г. и производството по 
делото е било прекратено. С определение № 6998/13.06.2016 г., след з.з. на 
09.06.2016 г. Петчленният състав /председател Й. Константинови и членове – 
Ф. Найденова, М. Златкова, Бл. Липчева и Ст. Кемалова-докладчик/ е отменил 
обжалваното определение и е върнал делото на същия състав за продължаване 
на съдопроизводствените действия. 
Адм.д. № 9635/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба против 
определение от 23.01.2017 г. по адм.д. № 754/2017 г. на ВАС, Четвърто 
отделение, с което е оставено в сила определение от 14.10.2016 г. по адм.д. № 
7522/2016 г. на АССГ. В частната жалба се иска отмяна на определението на 
ВАС и е направено  искане за допълване на обжалваното определение. С 
определение от з.з. на 19.10.2017 г. Петчленният състав /председател Й. 
Константинов и членове – Ф. Найденова, М. Димитрова, Бл. Липчева и Ст. 
Кемалова-докладчик/, е оставил без разглеждане частната жалба, както и 
искането за допълване на определението от 23.01.2017 г. на ВАС., като в тази 
част е върнал делото на тричленния състав на Четвърто отделение на ВАС  за 
произнасяне по компетентност. Искането за отмяна на определението е 
разпоредено да се докладва на председателя на Първа колегия на ВАС, за 
администриране.   
 

През 2016 г. съдия Фани Найденова е била докладчик по общо 15 
административни дела, от които: 7 броя частни производства, 5 касационни, 3 - 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС.  От разгледаните в о.с.з. 8 броя дела, всички са 
приключени с решения. Четири от съдебните актове са постановени в 
едномесечен срок от последното с.з., 2 – в срок до месец и половина, 1 – до 2 
месеца и 1 – до 3 месеца. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Фани Найденова, 
административни дела са общо 11 броя, от които: 7 броя частни производства, 
1 касационно и 3 - за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. Разгледаните в о.с.з. 4 дела са 
приключени с решения, от които 2 са постановени в едномесечен срок, 1 – с 4 
дни над едномесечния срок и 1 – до 3 месеца от последното с.з. По адм.д. № 
1250/2016 г., с определение от з.з. на 07.04.2016 г. е отменен дадения в о.с.з. на 
10.03.2016 г. ход на делото по същество. Проведени са две с.з. и делото е 
обявено за решаване в о.с.з. на 09.06.2016 г. Решението е постановено на 
16.06.2016 г. 
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Частните производства са приключени в рамките на един месец от 
образуването им, с изключение на 2, производствата по които са продължили 
до 2 месеца.. 

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 
 Адм.д. № 11891/2016 г. е образувано на 21.10.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 9023/19.07.2016 г. по адм.д. № 9135/2015 г. на ВАС, Трето 
отделение. Касационната жалба е постъпила на 09.08.2016 г. в деловодството 
на Трето отделение и е администрирана от съдия Ваня Пунева. С разпореждане 
от 08.09.2016 г. жалбоподателите са задължени да представят преписи от 
жалбата за връчване на другите страни, като е указано, че при неизпълнение на 
разпореждането съответната жалба ще бъде оставена без разглеждане. При 
изпълнение е разпоредено жалбите да бъдат изпратени на другите страни за 
писмен отговор в 14-дневен срок от съобщението, като е указано след това 
делото да се изпрати на петчленен състав. Разпореждането на съда, с което 
жалбоподателите са задължени да представят преписи от жалбите по делото, са 
изпратени на 08.09.2016 г. На 16.09.2016 г. и на 21.09.2016 г. са постъпили 
допълнителни молби от жалбоподателите с приложени преписи от 
касационните жалби, съобразно указанията на съда. Те са изпратени незабавно 
на другите страни за отговор, като на 19.10.2016 г. делото е изпратено на 
петчленен състав. На 25.10.2016 г. е извършено автоматично разпределение от 
председателя на Първа колегия съдия Румяна Монова между съдиите в 
колегията. За докладчик е определена съдия Фани Найденова. На същата дата е 
постановено разпореждане от съдия Румяна Монова, с което на основание 
заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на съда, е определен състав за 
закрити заседания при необходимост по конкретното дело. Насрочено е о.с.з. 
на 01.12.2016 г. Призовки до страните са изпратени и връчени редовно и 
своевременно. На 28.11.2016 г. е постановено разпореждане на председателя на 
Първо отделение съдия Йордан Константинов, с което на основание заповед № 
301/08.03.2016 г. на председателя на съда е определен петчленен състав за 
разглеждане на делата, насрочени в о.с.з. на 01.12.2016 г. Откритото съдебно 
заседание е проведено и е постановено определение за даване на ход по 
същество на делото. Постановено е решение № 1266/31.01.2017 г. 
Адм.д. № 2280/2017 г. е образувано на 23.02.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 656/18.01.2017 г. по адм.д. №5181/2016 г. по описа на ВАС, 
Трето отделение. Касационната жалба е постъпила на 31.01.2017 г. и е 
администрирана от съдия Ваня Пунева – председател на Трето отделение. С 
разпореждане от 02.02.2017 г., жалбата е изпратена на другата страна за 
писмен отговор в 14-дневен срок от съобщението, като е указано след това 
делото да се изпрати на петчленен състав. На 22.02.2017 г. делото е изпратено 
на петчленен състав и е разпределено на 23.02.2017 г. автоматично от 
председателя на Първа колегия между съдиите в колегията. За докладчик е 
определена съдия Фани Найденова. На същата дата е постановено 
разпореждане от председателя на колегията на основание чл. 213, т. 2 АПК, с 
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което процесуалният представител на жалбоподателя – Министъра на 
правосъдието е задължен да представи актуално пълномощно по делото. На 
същата дата е постановено и друго разпореждане на съдия Румяна Монова, с 
което на основание заповед № 301/08.03.2016 г. на председателя на съда, е 
определен състав за закрити заседания при необходимост по конкретното дело. 
Делото е насрочено за разглеждане в  о.с.з. на 06.04.2017 г. На 04.04.2017 г. е 
постановено разпореждане на председателя на Първо отделение съдия Йордан 
Константинов, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на 
председателя на съда са определени два петчленни състава за разглеждане на 
делата, насрочени в откритото заседание на 06.04.2017 г. О.с.з. е проведено на 
06.04.2017 г. и е постановено определение за даване на ход по същество на 
делото. Постановено е решение № 4911/20.04.2017 г. 
         Електронно бяха проверени следните частни производства: 
Адм.д. № 9345/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба против 
определението от 16.06.2016 г. по адм.д. № 2211/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което е оставена без разглеждане жалба срещу  решение от 
28.01.2016 г. на МС на РБ за отчуждаване на имоти за изграждане на пътен 
участък. С определение от з.з. на 20.09.2016 г. Петчленният състав 
/председател Й. Константинов и членове – Ф. Найденова-докладчик, Св. 
Анчева, Б. Цветков и М. Славейкова/ е оставил в сила обжалваното 
определение. 
Адм.д. № 13778/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по частна жалба против 
определението от 08.11.2017 г. по адм.д. № 12095/2016 г. на ВАС, Четвърто 
отделение, с което е спряно производството до приключване на т.д. № 2/2017 г. 
на ОСС на ГК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС. С определение от з.з. 
на 10.01.2018 г. съдът /председател Й. Константинов и членове – Ф. 
Найденова-докладчик, Св. Анчева, Б. Цветков и Р. Драганова/ е оставил в сила 
обжалваното определение. 
 
       КОНСТАТАЦИИ: 
       Касационните дела и образуваните по молби за отмяна административни 
дела пред Петчленен състав на Първа колегия на ВАС се образуват по 
постъпилите в общата регистратура на съда жалби и молби, които незабавно се 
докладват на председателя на отделението, чийто акт се атакува. 
Председателят на отделението администрира касационната жалба или молбата 
за отмяна своевременно или незабавно. Установиха се дела, по които 
касационните жалби са администрирани и от председателя на колегията – 
адм.д. 11442/2017 г. – едната от жалбите е администрирана от председателя на 
колегията, адм.д. № 3953/2016 г. – повторно администрирано от председателя 
на колегията, адм.д. № 11045/2017 г., адм.д. № 2280/2017 г. Делото се изпраща 
на деловодството на Петчленния състав след като е приключила процедурата 
по евентуално привеждане на жалбата/молбата в съответствие с изискванията 
на закона, процедурата по размяна на книжата. Административното дело по 
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описа на Петчленния състав се образува от председателя на Първа колегия, 
разпределя се от него между съдиите от колегията, при изключване на 
участвалите в разглеждането и решаването на делото, постановеният акт по 
което се обжалва. Председателят на колегията насрочва делото с определяне на 
датата за о.с.з., в което да бъде разгледано. По проверените дела не бе 
констатиран изричен акт-разпореждане за насрочването. Датата се установява 
от печата за образуване на делото, от нанесеното върху първата корица или от 
списъка на лицата за призоваване. При отсъствие поради обективни причини 
на съдията-докладчик в деня на насроченото о.с.з., то се пренасрочва с 
разпореждане на председателя на колегията за друга дата. 
        Делата се образуват в различен срок /от 2,3 дни до три седмици/ от 
изпращането им от съответното отделение на Първа колегия, тъй като не се 
установи нанасяне на дата при получаване в деловодството на Петчленния 
състав. Насрочват се предимно в рамките на двумесечен срок, по изключение – 
в срок до 4 месеца. 
         По проверените дела не се установи те задължително да се докладват на 
определения съдия-докладчик. В деня на разпределението, председателят на 
колегията определя петчленен състав от съдиите от Първо отделение, 
включващ докладчика, за произнасяне по хода на делото, в з.з., при 
необходимост. По проверените дела не бяха констатирани произнасяния в з.з. 
до насроченото о.с.з. 
        Съставът, който разглежда делото в о.с.з. се определя с разпореждане на 
председателя на Първо отделение, съдия Йордан Константинов, или на неговия 
заместник – съдия Бисер Цветков. Съгласно заповед № 282/20.03.2013 г. на 
председателя на съда, петчленният състав, разглеждащ делото в о.с.з. се 
определя от председателя на Първа колегия, щом той го председателства. По 
проверените дела не можа да бъде установено дали председателят на колегията 
участва по своя преценка в разглеждането на определени дела, или участието 
му в разглеждането на дела на петчленните състави на колегията е подчинено 
на правила. По проверените дела, разпределени на съдия от Първо отделение, в 
петчленните състави участват само съдии от Първо отделение. Стана ясно, че 
поименния състав на петчленните състави се определя по старшинство, като 
председателят на съда утвърждава регулярно актуални списъци на съдиите от 
ВАС по старшинство. Разпореждането или актът за определяне на поименните 
състави се постановява непосредствено преди насроченото о.с.з., а понякога и 
в деня на насроченото о.с.з. За едно о.с.з. се определят повече от един 
петчленни състави, като почти по всяко дело излиза определен съдия и се 
включва друг съдия в разглеждането на останалите дела. Добре би било да се 
помисли за определяне на постоянни петчленни състави в бъдеще. 
        Продължителността на производствата пред петчленните състави е 
значително по-кратка от тези пред тричленните състави. Основната причина е 
в спазването на двумесечния срок за насрочване на делото за разглеждането му 
в о.с.з. Освен това администрирането на касационните жалби и молбите за 
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отмяна се извършва от председателите на отделенията, а при допуснати 
пропуски от тяхна страна, председателят на колегията преди разпределение и 
насрочване на делото администрира повторно при необходимост касационните 
жалби или молбите за отмяна. Обичайно е делата се разглеждат само в едно 
о.с.з. Основна причина за отлагане на с.з. в производствата пред петчленните 
състави е нередовната процедура по призоваване на някоя от страните. 
Решенията се постановяват в срок до един месец, изключение са случаите, при 
които решенията се обявяват след изтичане на едномесечния срок от 
последното о.с.з., при това – винаги в разумен срок. 
       Само по едно от проверените дела се констатира отмяна на хода по 
същество – адм.д. № 6199/2016 г. 
 

4.  Дела, разгледани от СЕДЕМЧЛЕНЕН СЪСТАВ на Първа колегия 
на ВАС, разпределени на съдии-докладчици от Първо отделение. 
        На доклад на съдии от Първо отделение през 2016 г. са разгледани от 
Седемчленен състав на Първа колегия на ВАС общо 6 административни дела, 
от които – в открито съдебно заседание - 2  и в закрито заседание – 4. През 
2017 г. общият брой дела са 5, от които – в з.з. 4 броя и 1 – в о.с.з. По съдии 
делата са както следва: по едно дело през 2016 г. като докладчици имат 
съдиите  Здравка Шуменска, Йордан Константинов и Мадлен Петрова. Съдия 
Стефка Кемалова е докладчик по 3 административни дела-частни 
производства. През 2017 г.  докладчици в Седемчленен състав на Първа 
колегия са: съдия Благовеста Липчева – 2 административни частни 
производства, съдия Милена Златкова – 1 дело в о.с.з., съдия Светлозара 
Анчева – 1 частно административно дело и съдия Стефка Кемалова – 1 частно 
административно дело. 
        Проверени бяха следните дела: 
Адм.д. № 12672/2016 г. е образувано на 14.11.2016 г. по постъпила на 
07.11.2016 г. частна жалба  срещу определение № 11098 от 21.10.2016 г. по 
адм.дело № 11222/2016 г. на ВАС, Петчленен състав - Първа колегия. С 
разпореждане от 08.11.2016 г. на председателя на Първа колегия, съдия 
Монова, е наредено изпращане на препис от жалбата на другата страна за 
отговор и доказателства в 3-дневен срок от съобщението. Съобщението е 
връчено на 10.11.2016 г. Постъпил е отговор на 14.11.2016 г. Делото е 
разпределено на 14.11.2016 г. от председателя на Първа колегия, съдия 
Монова, между съдиите от колегията с изключване на съдиите, участвали в 
постановяване на обжалваните актове. За докладчик е определена съдия 
Стефка Кемалова. С разпореждане от 14.11.2016 г. на съдия Монова, на 
основание заповед № 282/2013 г., заповед № 301/2016 г. и заповед № 420/2016 
г. е определен съдебният състав по делото: председател Йордан Константинов 
и членове - Фани Найденова, Светлозара Анчева, Маруся Димитрова, Милена 
Златкова, Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-докладчик. С разпореждане 
от 15.11.2016 г. определеният на 14.11.2016 г. седемчленен състав на ВАС е 
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променен предвид ползван от съдия Маруся Димитрова платен годишен отпуск 
и на нейно място е определен съдия Бисер Цветков. С определение № 12614 от 
22.11.2016 г. обжалваното определение е оставено в сила. 
Адм.д. № 10916/2016 г. е образувано на 29.09.2016 г. по постъпила на 
14.09.2016 г. молба за отмяна на влязло в сила решение № 8124 от 02.07.2015 г. 
по адм.д. № 6280/2015 г. на ВАС, Петчленен състав – Първа колегия, с което е 
оставено в сила решение по адм.д. № 14037/2013 г. на ВАС, Четвърто 
отделение, тричленен състав. С разпореждане от 15.09.2016 г. на председателя 
на Първа колегия, съдия Монова, са дадени указания на молителя да представи 
документ за платена дължима д.т. Наредено е да се изпрати препис от молбата 
на другата страна за отговор и доказателства в 7-дневен срок. Указанията са 
изпълнени с молба от 27.09.2016 г. Делото е разпределено на 29.09.2016 г. от 
председателя на Първа колегия, съдия Монова, между съдиите от колегията, с 
изключване на съдиите, участвали в постановяване на обжалваните актове. За 
докладчик е определен съдия Йордан Константинов. С разпореждане от 
29.09.2016 г. на съдия Монова, на основание заповед № 282/2013 г., заповед № 
301/2016 г. и заповед № 420/2016 г., е определен съдебният състав по делото за 
произнасяне по движението му в з.з. по необходимост: председател Йордан 
Константинов и членове - Фани Найденова, Светлозара Анчева, Маруся 
Димитрова, Милена Златкова, Благовеста Липчева и Стефка Кемалова-
докладчик. Делото е насрочено за 03.11.2016 г. видно от списъка на лицата за 
призоваване и печата за образуване на делото. С разпореждане от 26.10.2016 г. 
на председателя на Първо отделение на ВАС, съдия Константинов, са 
определени съставите на петчленния и седемчленния състав за съдебното 
заседание на 03.11.2016 г. Седемчленният състав е с председател – Йордан 
Константинов-докладчик и членове: Фани Найденова, Светлозара Анчева, 
Маруся Димитрова, Милена Златкова, Благовеста Липчева и Бисер Цветков. С 
разпореждане от 01.11.2016 г. разпореждането от 26.10.2016 г. е изменено в 
частта относно седемчленния състав за разглеждане на делото на 03.11.2016 г., 
като вместо съдия Благовеста Липчева, ползваща платен годишен отпуск, е 
определена да участва  съдия Мадлен Петрова. В о.с.з. на 03.11.2016 г. е даден 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе в законния срок. С 
решение № 13014 от 01.12.2016 г. искането за отмяна е отхвърлено и са 
присъдени разноски. С определение № 648 от 18.01.2017 г. съдът е оставил без 
уважение искане от 07.12.2016 г. за изменение на решението на петчленния 
състав в частта за разноските. 
 
        КОНСТАТАЦИИ: 

 Делата, разгледани от седемчленни състави във ВАС са малко на брой, 
предимно са частни административни производства, като разгледаните в о.с.з. 
дела по отмяна на влезли в сила решения на Петчленен състав са още по-
малко. 
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Постъпилите частни жалби срещу определения на Петчленен състав и 
молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове на Петчленен състав, се 
докладват на председателя на Първа колегия, който ги администрира, образува 
и разпределя между съдиите от колегията, при изключване на участвалите в 
постановяването на атакувания акт.  

Седемчленните състави по частните административни производства се 
определят от председателя на Първа колегия, като при наложила се смяна на 
съдия от състава по обективни причини,  с ново разпореждане се определя 
съдията по заместване.  

Седемчленните състави, разглеждащи административните дела в о.с.з., се 
определят с разпореждане от председателя на Първо отделение, като при 
отсъствие на съдия от състава по уважителни причини за насроченото о.с.з., се 
постановява ново разпореждане, изменящо предходното. По тези дела, 
председателят на колегията, определя седемчленен състав, който да се 
произнася по хода на делото, в з.з., при необходимост, като разпореждането му 
обикновено е постановено в деня на разпределение на делото. О.с.з. се 
насрочва също от председателя на колегията. 

  
5. Срочност на производствата и срок на постановяване на съдебните 

актове. 
Срочността на производството по едно административно дело, образувано 

по жалба, по касационна жалба или за отмяна, пред тричленен състав, в много 
малка степен зависи от организацията на дейността на съдията-докладчик. 
Както бе отбелязано по-горе в констатациите, откритите съдебни заседания се 
насрочват от председателя на отделението, а не от съдията-докладчик или от 
председателя на тричленния състав, дори при отлагане на съдебните заседания. 
На съдията-докладчик се докладват образуваните първоинстанционни дела за 
произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата срещу оспорвания 
нормативен акт. Насрочените касационни производства, включително за 
отмяна на влезлите в сила решения на административните съдилища, се 
съхраняват в адвокатска стая и в Правилата за документооборота не се 
съдържат изрични клаузи, сочещи на задължения за съответните деловодители 
да докладват делата на съдиите-докладчици. Предвидено е делата от този вид 
да се предоставят на съдията при поискване от негова страна, или при 
постъпване на молби и заявления от страните до насроченото о.с.з. В голямата 
част касационните производства приключват в първото о.с.з., но не малко дела, 
както бе отбелязано към констатациите относно срочните книги на 
отделението и по проверените и описани административни дела, са отлагани 
без да им се даде ход в насроченото о.с.з., като жалбите са оставяни без 
движение, тъй като нередовностите са констатирани едва в заседанието, често 
около една година /2016 г./ или половин година /2017 г./ след образуването на 
делото. Липсата на инициатива от страна на съдиите – докладчици за 
осъществяване на своевременна проверка по редовността и допустимостта на 
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касационните жалби, т.е. незабавно след образуване и разпределение на 
делото, се обяснява с обстоятелството, че на практика председателят на 
отделението насрочва производствата. Той не винаги ги администрира. 

В дейността на Първо отделение се налага извод за ускоряване на 
производствата по административните дела разглеждани в о.с.з. през 2017 г., в 
сравнение с 2016 г., което е постигнато най-вече чрез намаляване на срока за 
насрочване на делата за разглеждане в о.с.з. Благоприятстващо обстоятелство в 
тази насока е и намаленият брой касационни данъчни дела през 2017 г. в 
сравнение с предходната година. 

Частните производства са приключвани в кратки срокове, обикновено 
едномесечни, но те се докладват незабавно на съдията, определен за 
докладчик. Изключенията от практиката за едномесечно приключване на този 
вид дела са посочени в съответната част от акта относно частните 
производства, като актовете са постановявани в разумен срок. 

На проверяващите бяха предоставени изисканите справки относно 
изготвените от съдиите докладчици съдебни актове над един месец, предвид 
разпоредбите на чл. 172, ал. 1 и  чл. 221, ал. 1 АПК. Според тях: 

Съдия Йордан Константинов е допуснал забава на процесуалния срок по 
3 дела през 2016 г. и по 4 дела през 2017 г. Допуснатите просрочия, от 6-7 дни 
до 20 дни, са несъществени, предвид характера на делата и натовареността на 
магистрата. 

Съдия Бисер Цветков не е допуснал дори незначителни нарушения на 
установения по чл. 221, ал. 1 АПК процесуален срок през целия проверяван 
период. 

Всички изготвени от съдия Благовеста Липчева съдебни решения през 
2016 г. и 2017 г. са постановени в установения процесуален срок. 

Съдия Здравка Шуменска е допуснала забава по 22 дела през 2016 г. и 
по 1 дело – през 2017 г., до началото на м. март, когато е преминала в друго 
отделение. По 3 от делата просрочието е над 1 месец, в рамките до 3 месеца. 
По всички останали дела произнасянето надхвърля три месеца и забавата е 
между 4 и 10 месеца. 

Съдия Мадлен Петрова е с най-много на брой просрочени решения, по 
22 дела, обявени за решаване  през 2016 г. и по 28 дела обявени за решаване 
през 2017 г. По-голямата част от тези актове са постановени в рамките на три 
месеца от последното о.с.з., като само по 3 дела през 2016 г. забавата е около 4 
месеца над предвидения процесуален срок от 1 месец. През 2017 г. по 8 дела 
съдебните решения са постановени в срок над 3 месеца от обявяването им за 
решаване, а по другите 20 – с няколкодневни просрочия над 1 месец и до 3 
месеца от последното о.с.з. 

От проверената описна книга на отделението за 2017 г., първа част, се 
установиха и други съдебни актове, постановени от съдия Петрова извън 
установения процесуален срок, а именно: 
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В о.с.з. на 21.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 4665/2017 г.,  
а решение № 1222 е обявено на 29.01.2018 г., в тримесечен срок, 39 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 28.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5099/2017 г., 
а решение № 2569 е обявено на 27.02.2018 г., в тримесечен срок, 60 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 28.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5288/2017 г.,  
а решение № 2575 е обявено на 27.02.2018 г., в тримесечен срок, 60 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 10.10.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5314/2017 г., 
а решение № 755 е обявено на 18.01.2018 г., малко над тримесечния срок, 68 
след едномесечния срок. 

В о.с.з. на 28.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5495/2017 г., 
а решение № 2664 е обявено на 28.02.2018 г., в тримесечен срок, 60 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 23.01.2018 г. е даден ход по същество по адм.д. № 8014/2017 г., 
а решение № 4540 е обявено на 10.04.2018 г., в тримесечен срок, 46 дни след 
едномесечния срок. 

Съдия Маруся Димитрова е допуснала просрочия по 23 дела през 2016 
г., като по 20 от тях забавата е от няколко дни  до 2 месеца от изтичане на 1-
месечния срок. По 3 дела забавата е от около 4 месеца. През 2017 г. съдия 
Димитрова е допуснала нарушение на процесуалния срок по чл. 221, ал. 1 
АПК, само по отношение на решенията по 7 дела, като просрочията са 
минимални – от 6 до 13 дни. Налице е безспорно и категорично подобряване в 
дейността относно срочността на постановяване на съдебните актове. 

От проверената описна книга на отделението за 2017 г., първа част, също 
се установиха съдебни актове, постановени от съдия Димитрова извън 
установения процесуален срок: 

В о.с.з. на 12.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 6750/2017 г., 
а решение № 4412 е обявено на 03.04.2018 г., над тримесечния срок, 80 дни 
след едномесечния срок. 

В о.с.з. на 13.02.2018 г. е даден ход по същество по адм.д. № 8633/2017 г., 
а решение № 6057 е обявено на 10.05.2018 г., в тримесечен срок, 57 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 13.03.2018 г. е даден ход по същество по адм.д. № 9989/2017 г., 
а решение № 5720 е обявено на 02.05.2018 г., 19 дни след едномесечния срок. 

Съдия Милена Златкова е постановила извън процесуалния срок 
решенията по 6 дела през 2016 г. и по 14 дела – през 2017 г. Всички актове са 
постановени в срок до 3 месеца от последното о.с.з., а голяма част от 
посочените просрочия са минимални. 

През 2016 г. съдия Милена Славейкова е допуснала нарушение на 
процесуалния срок при постановяване на решенията по 5 административни 
дела, а през 2017 г. актовете й са изготвени в установения срок. Допуснатите 
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просрочия са несъществени по 4 от делата. Всички решения са постановени в 3 
месечен срок. 

Съдия Росица Драганова, според справката е изготвила съдебното 
решение само по 1 дело извън установения процесуален срок, като забавата е 9 
дни. 

От проверената описна книга на отделението за 2017 г., първа част, се 
установиха съдебни актове, постановени от съдия Драганова извън 
установения процесуален срок, както следва: 

В о.с.з. на 30.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 4048/2017 г., 
а решение № 1036 е обявено на 24.01.2018 г., 24 дни след едномесечния срок. 

В о.с.з. на 30.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 4548/2017 г., 
а решение № 1042 е обявено на 24.01.2018 г., в тримесечен срок, 24 дни  след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 13.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5035/2017 г., 
а решение № 1326 е обявено на 30.01.2018 г., 17 дни след едномесечния срок. 

В о.с.з. на 06.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5050/2017 г.,  
а решение № 1527 е обявено на 05.02.2018 г., в тримесечен срок, 29 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 06.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5302/2017 г., 
а решение № 1510 е обявено на 02.02.2018 г., в тримесечен срок, 27 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 06.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5305/2017 г., 
а решение № 1098 е обявено на 25.01.2018 г., 19 дни след едномесечния срок. 

В о.с.з. на 13.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5676/2017 г., 
а решение № 1327 е обявено на 30.01.2018 г., 18 дни след едномесечния срок. 

В о.с.з. на 13.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 6005/2017 г., 
а решение № 1683 е обявено на 07.02.2018 г., в тримесечен срок,  25 дни след 
едномесечния срок. 

През 2016 г. съдия Светлозара Анчева е постановила решенията по 15 
дела над 1-месечния срок, но в рамките на 3 месеца от последното о.с.з., като 
просрочията са от 6 до 20 дни, по 1 дело – 27 дни. През 2017 г.  просрочените 
решения са 8, като всички са постановени в рамките на 3 месеца от обявяване 
на делото за решаване. 

От описната книга на отделението за 2017 г., първа част, се установи още 
един съдебен акт, постановен извън установения процесуален срок:  

В о.с.з. на 24.10.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 3684/2017 г., 
а решение № 1488 е обявено на 01.02.2018 г., малко над тримесечния срок, 66 
дни след едномесечния срок. 

Съдия Стефка Кемалова през 2016 г. е постановила решенията по делата 
в установения процесуален срок. През 2017 г. е допуснала забава от 13 дни до 
32 дни по 7 от изготвените съдебни решения. 

От описната книга на отделението за 2017 г., първа част, се установи още 
един съдебен акт, постановен извън установения процесуален срок:  
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В о.с.з. на 21.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 10549/2017 
г., а решение № 741 е обявено на 18.01.2018 г., в тримесечен срок, 27 дни след 
едномесечния срок. 

 
Съдия Фани Найденова не е спазила 1-месечния срок при постановяване 

на решенията по 3 дела през 2016 г. и по 6 дела – през 2017 г. Решенията по 8 
от делата са постановени в рамките до 3 месеца от последното о.с.з., като са 
налице и минимални просрочия от 7 до 17 дни. Решението по адм.д. № 
10434/2017 г., приключило в о.с.з. на 28.02.2018 г., е постановено на 26.06.2018 
г., около 3 месеца след процесуалния срок. 

От проверената описна книга на отделението за 2017 г., първа част, се 
установиха три съдебни акта, постановени извън установения процесуален 
срок: 

В о.с.з. на 15.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 4785/2017 г.,  
а решение № 1320 е обявено на 30.01.2018 г., в тримесечен срок, 60 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 30.11.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 5499/2017 г., 
а решение № 1319 е обявено на 30.01.2018 г., в тримесечен срок, 31 дни след 
едномесечния срок. 

В о.с.з. на 13.12.2017 г. е даден ход по същество по адм.д. № 7451/2017 г., 
а решение № 1322 е обявено на 30.01.2018 г., 18 дни след едномесечния срок. 

С оглед на установените по-горе факти, може да се направи извод, че 
съдиите от Първо отделение постановяват съдебните си решения 
преимуществено в установения процесуален срок от 1 месец, или в тримесечен 
срок от последното о.с.з., който срок следва да се приеме за разумен, предвид 
материята, която разглеждат съдиите в отделението и обусловената от това 
фактическа и правна сложност на делата, както и предвид натовареността им. 

Много добри резултати в дейността по срочното постановяване на 
съдебните актове по разпределените им административни дела са постигнали 
съдиите Йордан Константинов, Бисер Цветков, Благовеста Липчева, Милена 
Златкова, Милена Славейкова, Стефка Кемалова и Фани Найденова. 
Значително са съкратени разумните срокове по постановяване на съдебните 
актове през 2017 г. от съдия Маруся Димитрова. Независимо от броя им, 
всички постановени извън едномесечния срок съдебни актове от съдиите 
Светлозара Анчева и Росица Драганова, са в рамките на разумния тримесечен 
срок. Съдия Мадлен Петрова също не е допуснала отклонения при 
постановяване на съдебните си актове извън рамките на разумния срок. 

 
ІІІ. ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

СЪДИИТЕ ОТ ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ 
В Първо отделение на ВАС, през 2016 г. и 2017 г. са работили съдиите: 

Йордан Константинов, Фани Найденова, Здравка Шуменска /само 2016 г./, 
Светлозара Анчева, Маруся Димитрова, Милена Златкова, Бисер Цветков, 
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Благовеста Липчева, Мадлен Петрова, Стефка Кемалова, Росица Драганова 
/2017 г./ и Милена Славейкова.  

Административните дела са разглеждани от постоянни тричленни състави, 
като по проверените дела бяха констатирани смени на членовете от постоянния 
състав, вкл. на съдия-докладчик. Заместването се допуска при отсъствие на 
титуляр по обективни причини, на основание издадени общи заповеди от съдия 
Георги Колев, председател на съда през почти целия проверяван период, по 
разпореждане на председателя на отделението и при съгласие на заместващия 
съдия. 
        Най-общо материята по разглежданите от Първо отделение 
административни дела  е свързана с приложението на: Данъчно-осигурителен 
процесуален кодекс /ДОПК/, Закон за данък върху добавената стойност 
/ЗДДС/, Закон за акцизите /ЗА/, Закон за корпоративното подоходно облагане 
/ЗКПО/, Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, 
Закон за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ - отм., Закон за 
митниците /ЗМ/, Закон за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, Закон 
за особените залози /ЗОЗ/. Освен това съдиите от отделението разглеждат 
първоинстанционни административни дела по оспорване на подзаконови 
нормативни актове.  
          Всички съдии от отделението участват при разпределението на делата на 
100%. С по-малък процент, който се е променял в проверяваните периоди от 30 
% до 100%, е председателят на отделението, съдия Йордан Константинов. 

Първоинстанционните административни дела, разпределени на съдиите в 
Първо отделение на ВАС, не съставляват съществен дял от производствата, 
разглеждани от тях, с оглед материята на отделението. Образуваните по жалби 
срещу подзаконови нормативни актове административни дела се разпределят 
от зам.председателя на ВАС и ръководител на Първа колегия между всички 
съдии във ВАС, при 100 % натовареност, без изключение. Образуваните по 
жалби срещу индивидуални или общи административни актове, според 
материята на отделението, първоинстанционни административни дела, се 
разпределят от председателя на отделението. При образуването и 
разпределението на делата, съответният административен ръководител има 
задължението да следи дали първоначално правилно са определени вида, 
категорията и материята на делото. От постъпване на жалбата до образуване и 
разпределение на делото, се констатираха различни срокове, от 3 дни до 1 
месец, в зависимост от наличието или липсата на административна преписка, 
пълнота на окомплектоването й. Когато администрирането в тази посока се 
извършва от председателя на колегията, неговите разпореждания се изпълняват 
от административния секретар на съда. 

Разпределящият административен ръководител разпорежда незабавен 
доклад на делото на определения съдия-докладчик, за да се извърши проверка 
и преценка по редовността и допустимостта на жалбата. По всички 
първоинстанционни дела тричленният състав, в който участва докладчикът, се 
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произнася с определение в з.з., с което приема или не приема за разглеждане 
жалбата, конституира страните, предприема действия по обявяване на 
оспорването на подзаконовия нормативен акт и докладва делото на съответния 
председател за насрочването му в о.с.з.  

Насрочването на първоинстанционните дела за разглеждане в о.с.з. се 
извършва от председателя, образуващ и разпределящ делото, което е 
съобразено с Вътрешните правила за документооборота във ВАС, но е в 
противоречие с разпоредбата на чл. 157, ал.1, изр. второ, вр. чл. 196 АПК, 
приложима през проверяваните периоди и изменена със ЗИДАПК /ДВ бр. 
42/2018 г./, която е изисквала делото да се насрочва от докладчика. Според 
приетото изменение в изречение второ е предвидено председателят на 
отделението да насрочва първоинстанционните административни дела. При 
отлагане на делото от о.с.з., се е процедирало по същия начин, независимо, че в 
заседание са присъствали редовно уведомените страни. Делото винаги се е 
отлагало без дата и се е докладвало на председателя на отделението за 
определяне на датата на следващото о.с.з., като всеки път се е извършвало ново 
призоваване. Сроковете при отлагане на делата между съдебните заседания са 
значително по-кратки от тези при първото насрочване на делото. През 
проверяваните периоди не е спазван двумесечния срок за насрочване на о.с.з., 
считано от постъпване на жалбата, предвиден в същата разпоредба на АПК. 
Само по някои от  делата на съдия Йордан Константинов срокът е съобразен, 
или делата на негов доклад са насрочвани в по-кратки срокове от тези на 
останалите съдии от отделението, което може да бъде обяснено с различната 
натовареност.   

Производствата по този вид дела приключват,  както с обявяването им за 
решаване в първото насрочено о.с.з., така и след проведени 2 и повече о.с.з. 
Причините за проведени повече от едно с.з. по-често са обективни и се 
изразяват в множество жалби, молби за присъединяване и конституиране на 
страни, събиране на доказателства, неокомплектовани административни 
преписки, по-рядко нередовна процедура по призоваването и други. 

Съдиите от Първо отделение са постановявали съдебните решения по 
проверените първоинстанционни административни дела в едномесечен срок, в 
редки изключения – в разумен тримесечен срок. Изключение от тази добра 
практика се констатира само по дела на доклад на съдия Здравка Шуменска 
през 2016 г. При проверката не се установиха неприключени, образувани преди 
01.01.2016 г. първоинстанционни административни дела, което е добър 
показател в дейността на отделението, въпреки констатираните продължителни 
срокове при насрочване и отлагане по част от производствата. 

От проверката на първоинстанционните дела със спрени производства на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, с оглед преюдициална връзка с друго дело 
на ВАС, се установи, че статуса на обуславящите производства се следи 
редовно, с цел своевременно възобновяване при отпадане на пречките по 
движението им.   
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Съобразно материята, по която се образуват разглежданите от Първо 
отделение дела, най-съществен дял заемат касационните производства, 
разглеждани по реда на чл. 208 и сл. АПК, във връзка със съответни текстове 
по ДОПК, а най-многобройни от тях са свързаните с ревизионни производства 
по ДОПК. 

Касационните дела се образуват и разпределят от председателя на Първо 
отделение, на когото се докладват, след като вече са били разпределени първо 
по материя и след това между двете данъчни отделения – Първо и Осмо. 
Проверените дела са образувани на следващия ден от постъпването им, или 
най-късно до четири дни от постъпването. Актът за образуване е под формата 
на печат, съдържащ  номера на делото, генериран от системата, датата на 
образуване, имената на докладчика, евентуално датата на насроченото о.с.з. и 
подпис на председателя. Председателят на отделението разпределя делата 
между съдиите от отделението, като той участва с по-малък процент от 100%. 
В началото на проверявания период този процент е 30%, като до края на 
периода, по-точно - през 2017 г., със заповеди на председателя на ВАС  
временно е променян на 50%  и 100%. Всички останали съдии участват на 
100% в разпределението на касационните дела. Обичайната група на 
разпределение по проверените дела е: „ І-во отделение – КЖ”, самостоятелна 
група е „касационни жалби по ДОПК” 

Председателят на отделението извършва и насрочването на образуваното 
и разпределено касационно дело, което след изготвяне на списъка на лицата за 
призоваване и изпращане на призовките за насроченото о.с.з., се предава в 
„Адвокатска  стая„. Тези действия са съобразени с Вътрешните правила по 
документооборота, но не са съобразени с разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, 
която съгласно чл. 228 АПК, се прилага субсидиарно по неуредените въпроси в 
касационното производство. Разпоредбата предвижда след образуване на 
административното дело, то да се предава на съдията-докладчик, който следва 
да го насрочи за разглеждане в о.с.з. в двумесечен срок. От проверените и 
описани касационни производства по глава Дванадесета от АПК, срокът, в 
който делото се насрочва е различен. Като периоди от образуване на делото до 
датата на първото насрочено о.с.з. те варират от 3 месеца до около 1 година. 
През 2017 г. тези периоди са скъсени  и проверените дела са насрочвани до 
около 6,7 месеца от образуването им. Това кореспондира с констатациите по 
описните и срочните  книги, че през 2017 г. са разгледани и приключени не 
само дела, образувани през 2016 г., но и такива – образувани през 2017 г. През 
2016 г. основно са се разглеждали образуваните през 2015 г. административни 
касационни дела. Установиха се насрочени в двумесечния срок дела само на 
доклад на съдия Йордан Константинов, което може да се обясни и с различната 
натовареност спрямо останалите съдии. По нито едно от проверените дела не 
се установи изричен акт за насрочване на о.с.з. 

По проверените дела се констатира, че преценка по редовността и 
допустимостта на касационната жалба от тричленния състав  се прави в 
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различен момент от производството: с определение в з.з., проведено в срок от 
2,3 дни до две седмици, през съдебната ваканция около 2 месеца, след 
образуване на делото; в открито съдебно заседание, което често е насрочвано 
след продължителен период от време, считано от образуване на делото; в срока 
за произнасяне, водещо и до отмяна на хода по същество и ново насрочване на 
делото в о.с.з. /значително редки изключения/.  

В случаите на отменен ход по същество, председателят на отделението 
обичайно насрочва делата в срок до около два месеца.  

Въпреки липсата на предварителна проверка по редовността на жалбите 
и изричен акт за конституиране на страните, необходим най-вече предвид 
разпоредбата на чл. 210, ал. 2 АПК, голяма част от делата са разгледани и 
свършени в едно о.с.з. Провеждането на повече от едно съдебно заседание, е 
свързано с допуснати грешки при разпределение на делото и определяне на 
състава, който да го разгледа,  като не са съобразени разпоредбите на чл. 22, ал. 
1, т.т. 1-5 ГПК. Необходимостта от отстраняване на късно констатираните 
нередовности, а не толкова на нередовна процедура по призоваването или за 
събиране на доказателства за установяване на касационните основания, също е 
причина за отлагане на първото о.с.з., без да се даде ход на делото. Факт е, че 
делата не се докладват на определените при случайния избор докладчици 
задължително. По проверените дела липсват изрични актове за приемане на 
жалбата за разглеждане като редовна и допустима, за конституиране на 
страните, за да се приеме, че по всяко дело е извършена такава преценка. 
Независимо от това, голямата част от касационните дела са разгледани и 
приключени в едно съдебно заседание. 

Предвидените със ЗИДАПК съществени изменения в главата за 
касационното производство, вероятно ще ускорят разглеждането и 
приключването на този вид дела във ВАС. Предвидено е извършване на 
размяна на книжата по касационната жалба от съответния административен 
съд, след което делото да се изпраща на ВАС. Предвидено е също така,  
първоначална проверката по редовността на касационната жалба  и оставянето 
й без движение да се извършва именно от председателя на съда, заместниците 
му или председателите на отделения. Съдията-докладчик ще процедира по 
същия начин при откриване на нередовностите в течение на производството. 
Предвидените изрични и по-реални срокове за насрочване и разглеждане на 
делата, също ще допринесат за  оптимизиране на касационните производства 
по време. 

По реда за касационните производства, се образуват, разпределят, 
насрочват и разглеждат и образуваните по молби за отмяна производства пред 
тричленните състави, по реда на чл. 237 и сл. АПК. 

Общата продължителност на производствата от този вид е около една 
година и 1,2 месеца през 2016 г. и около 6-8 месеца – през 2017 г. По-кратките 
срокове са изключение, както и по-продължителните, като за последните 
обикновено са налице обективни причини. В основата на тази 
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продължителност стои дейността по насрочване на о.с.з. и липсата на 
задължителност на докладване на делото на определения съдия-докладчик за 
извършване на проверка по редовността и допустимостта на касационните 
жалби. 

По делата, по които бе констатирано спиране на производството, това се 
е случвало или в о.с.з., или с определението за отмяна на хода по същество. 
Много рядко основанието за спиране е преюдициална връзка на касационното 
дело с друго дело на ВАС, по – често е заради образувано тълкувателно дело 
или образувано дело на СЕС по преюдициално запитване. Макар по делата да 
не се съдържат данни за извършените справки по движението на обуславящото 
дело, тълкувателното дело или делото на СЕС, т.е. относно възможността 
пречката по движението да е отпаднала, не се констатираха забави при 
възобновяване на производствата. 

Проверяващите не успяха да установят детайлизирани правила за 
заместване на съдията-докладчик или на член от постоянния тричленен състав. 
Със заповеди на председателя на ВАС е допуснато заместване с изричен акт на 
председателя на отделението, при обективни причини за отсъствието на 
титуляр. Заместващият съдия обикновено дава съгласието си за това. 
Констатираха се случаи по проверените дела, когато при отсъствие на съдията-
докладчик, делото е отсрочвано, но и случаи, когато при отсъствие на 
докладчика, му е определян заместник.  

Според цитирани заповеди на председателя на съда, определящ 
постоянните състави в отделението, председателят на Първо отделение може 
да влиза в заседание с всеки от съставите. Само за периода 30.03.2016 г. – 
16.02.2017 г. председателят на отделението е посочен като постоянен член на  
първи състав. Не е конкретизирано, участието в състав по избор дали се отнася 
само до делата, по които председателят е докладчик, или по негова преценка 
може да замести всеки член от постоянните тричленни състави на отделението.        

По проверените дела спазването на установения процесуален срок за 
изготвяне на съдебното решение по чл. 221, ал. 1 АПК, е добра практика на 
голяма част от проверените съдии – Благовеста Липчева, Бисер Цветков, 
Йордан Константинов, Милена Славейкова, Стефка Кемалова, Милена 
Златкова. 

Може да се направи извод, че съдиите от Първо отделение постановяват 
съдебните си решения преимуществено в установения процесуален срок от 1 
месец, или в тримесечен срок от последното о.с.з., който срок следва да се 
приеме за разумен, предвид материята, която разглеждат съдиите в 
отделението и обусловената от това фактическа и правна сложност на делата, 
както и предвид натовареността им. 

Проверените частни касационни производства, налагат изводи за 
значително по-стройна организация на дейността по образуването, 
разпределението, докладването на делата на определените съдии-докладчици  
и приключването им в изключително кратки, разумни срокове. Може да бъде 
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направен извод, че тричленните състави, които разглеждат тези производства 
са определените със заповед на председателя на съда постоянни състави, в 
които участва съдията-докладчик. Констатират се и редки изключения, 
включително на участие в състава на съдии от други отделения на съда, но 
следва да се има предвид, че това е главно през съдебната ваканция, когато е 
създадена по-различна организация на работата, предвид ползваните отпуски. 
Делата са приключвани основно в едномесечни срокове от образуването до 
постановяването на съдебния акт. В това отношение се открояват съдиите 
Йордан Константинов, Бисер Цветков, Благовеста Липчева, Милена Златкова, 
Милена Славейкова, Светлозара Анчева и Стефка Кемалова, които са работили 
бързо и през двете проверявани години. През 2017 г. съдиите Мадлен Петрова 
и Фани Найденова са подобрили дейността си досежно срочността на 
приключване на разпределените им частни производства. Всички съдии са 
приключили частните производства в разумни срокове. 
        Делата, по които е постановена отмяна на дадения в о.с.з. ход по същество 
не са много на брой. Причините за отмяната на хода по същество са: 
констатирана нередовността на касационната жалба; несвоевременно 
констатирана недопустимост на касационната жалба, изразяваща се в подадена 
от ненадлежна страна жалба, подадена извън сроковете жалба, поискана 
отмяна на акт извън категорията на актовете, очертаващи 
извънинстанционното производство, жалбата е срещу неподлежащ на 
касационно обжалване акт. Установиха се и обективни причини, касаещи 
процесуалното поведение на страните: оттеглени в срока за произнасяне 
жалби, късно възражение или позоваване на нарушено право на участие в 
разглеждане на делото и защита; промени в статута на страна, настъпили в 
хода на производството. По две от делата отмяната на хода по същество е 
свързана с грешки в протокола от о.с.з. относно състава – адм.д. № 10813/2016 
г. и адм.д. № 5759/2017 г. 
         Констатирана бе противоречива практика относно актове по движението 
на делото, след като  касационното производство е образувано пред ВАС, без 
да се налице предпоставките за това и при необходимост от връщане на делото 
на по-долната инстанция за допълнително произнасяне, респ. отстраняване на 
ОФГ. По адм.д. № 7298/2016 г. ходът по същество е отменен, тъй като съставът 
е констатирал, че АС – Варна не се е произнесъл по направено искане за 
допълване на обжалваното решение. Производството по делото е спряно и 
делото е върнато на първоинстанционния съд с указания за произнасяне по 
молбата и изпращане обратно на ВАС за произнасяне по жалбата, след 
възобновяване на спряното производство. По адм.д. № 5759/2017 г. 
тричленният състав е констатирал, че АССГ не се е произнесъл по цялото 
оспорване, върнал му е делото за произнасяне и е прекратил производството 
пред ВАС.  
          Касационните дела и образуваните по молби за отмяна административни 
дела пред Петчленен състав на Първа колегия на ВАС се образуват по 
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постъпилите в общата регистратура на съда жалби и молби, които незабавно се 
докладват на председателя на отделението, чийто акт се атакува. 
Председателят на отделението администрира касационната жалба или молбата 
за отмяна своевременно или незабавно. Делото се изпраща на деловодството на 
Петчленния състав след като е приключила процедурата по евентуално 
привеждане на жалбата/молбата в съответствие с изискванията на закона и 
процедурата по размяна на книжата. Административното дело по описа на 
Петчленния състав се образува от председателя на Първа колегия, разпределя 
се от него между съдиите от колегията, при изключване на участвалите в 
разглеждането и решаването на делото, постановеният акт по което се обжалва. 
Председателят на колегията насрочва делото с определяне на датата за о.с.з., в 
което да бъде разгледано. По проверените дела не бе констатиран изричен акт-
разпореждане за насрочването. При отсъствие поради обективни причини на 
съдията-докладчик в деня на насроченото о.с.з., то се пренасрочва с 
разпореждане на председателя на колегията за друга дата. 
        Делата се образуват в различен срок /от 2,3 дни до три седмици/ от 
изпращането им от съответното отделение на Първа колегия, тъй като не се 
установи нанасяне на дата при получаване в деловодството на Петчленния 
състав. Насрочват се предимно в рамките на двумесечен срок, по изключение – 
в срок до 4 месеца. 
        По проверените дела не се установи те задължително да се докладват на 
определения съдия-докладчик. В деня на разпределението, председателят на 
колегията определя петчленен състав от съдиите от Първо отделение, 
включващ докладчика, за произнасяне по хода на делото, в з.з., при 
необходимост. По проверените дела не бяха констатирани произнасяния в з.з. 
до насроченото о.с.з. 
        Съставът, който разглежда делото в о.с.з. се определя с разпореждане на 
председателя на Първо отделение, съдия Йордан Константинов, или на неговия 
заместник – съдия Бисер Цветков. Съгласно заповед № 282/20.03.2013 г. на 
председателя на съда, петчленният състав, разглеждащ делото в о.с.з. се 
определя от председателя на Първа колегия, щом той го председателства. По 
проверените дела не можа да бъде установено дали председателят на колегията 
участва по своя преценка в разглеждането на определени дела, или участието 
му в разглеждането на дела на петчленните състави на колегията е подчинено 
на правила. По проверените дела, разпределени на съдия от Първо отделение, в 
петчленните състави участват само съдии от Първо отделение. Стана ясно, че 
поименния състав на петчленните състави се определя по старшинство, като 
председателят на съда утвърждава регулярно актуални списъци на съдиите от 
ВАС по старшинство. Разпореждането или актът за определяне на поименните 
състави се постановява непосредствено преди насроченото о.с.з., а понякога и 
в деня на насроченото о.с.з., за всяко о.с.з. по делото.  За едно о.с.з. се 
определят повече от един петчленни състави, като почти по всяко дело излиза 
определен съдия и се включва друг съдия в разглеждането на останалите дела. 
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Добре би било да се помисли за определяне на постоянни петчленни състави в 
бъдеще. 
        Продължителността на производствата пред петчленните състави е 
значително по-кратка от тези пред тричленните състави. Основната причина е 
в спазването на двумесечния срок за насрочване на делото за разглеждането му 
в о.с.з. Освен това администрирането на касационните жалби и молбите за 
отмяна се извършва от председателите на отделенията задължително, а при 
допуснати пропуски от тяхна страна, председателят на колегията преди 
разпределение и насрочване на делото администрира повторно при 
необходимост касационните жалби или молбите за отмяна. Обичайно е делата 
се разглеждат само в едно о.с.з. Основна причина за отлагане на с.з. в 
производствата пред петчленните състави е нередовната процедура по 
призоваване на някоя от страните. Решенията се постановяват в срок до един 
месец, изключение са случаите, при които решенията се обявяват след 
изтичане на едномесечния срок от последното о.с.з., при това – винаги в 
разумен срок.   

Делата, разгледани от седемчленни състави във ВАС са малко на брой, 
предимно са частни административни производства, като разгледаните в о.с.з. 
дела по отмяна на влезли в сила решения на Петчленен състав са още по-
малко. 

Постъпилите частни жалби срещу определения на Петчленен състав в 
производствата по отмяна и молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове 
на Петчленен състав, се докладват на председателя на Първа колегия, който ги 
администрира, образува и разпределя между съдиите от колегията, при 
изключване на участвалите в постановяването на атакувания акт. 
Седемчленните състави по частните административни производства се 
определят от председателя на Първа колегия, като при наложила се смяна на 
съдия от състава по обективни причини,  с ново разпореждане се определя 
съдията по заместване.  

Седемчленните състави, разглеждащи административните дела в о.с.з., се 
определят с разпореждане от председателя на Първо отделение, като при 
отсъствие на съдия от състава по уважителни причини за насроченото о.с.з., се 
постановява ново разпореждане, изменящо предходното. По тези дела, 
председателят на колегията, определя седемчленен състав, който да се 
произнася по хода на делото, в з.з., при необходимост, като разпореждането му 
обикновено е постановено в деня на разпределение на делото. О.с.з. се 
насрочва също от председателя на колегията. 
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 О С М О   О Т Д Е Л Е Н И Е 
 

І. ОБЩИ ВЪПРОСИ 
 
1. Ръководство и състав на Осмо отделение. Подпомагаща и 

осигуряваща правораздавателната дейност специализирана 
администрация. 

    1.1. Ръководство и състав на ОСМО ОТДЕЛЕНИЕ от Първа 
колегия на ВАС, през проверявания период: 01.01.2016 г. – 31.12.2017 г. 

През 2016 г. и 2017 г.  в Осмо отделение на ВАС работят 11 съдии, от 
които титуляри: Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Емилия Миткова, 
Свилена Проданова, Димитър Първанов, Аглика Адамова, Петя Желева,  
Василка Шаламанова и Мария Радева. Съдия Весела Павлова е в 
отделението от началото на проверявания период до 07.11.2017 г. като 
командирована, а след тази дата, като съдия във ВАС. Съдия Емилия Иванова 
е в отделението  от 07.11.2017 г.  

През целия проверяван период председател на отделението е съдия 
Мирослав Мирчев, и.ф. председател на отделението от 27.11.2017 г. до датата 
на проверката вкл.   

Съгласно заповед №127/05.02.2014 г. на председателя на ВАС, са 
определени заместниците на председателите на отделения, по време на тяхно 
отсъствие, с изключение на лятната съдебна ваканция. Задълженията на 
председател на първо отделение, в случай на отсъствие на съдия Мирчев, се 
поемат от съдия Свилена Проданова. 

По предложение на председателя на отделението, утвърдено със 
заповед на председателя на ВАС, съдиите в отделението са разпределени в три 
тричленни постоянни състава. Със заповед № 1393/11.09.2015 г. на 
председателя на ВАС, съставите са определени както следва: 

Първи състав: съдия Емилия Миткова, съдия Петя Желева и съдия 
Весела Павлова. 

Втори състав: съдия Мирослав Мирчев, съдия Свилена Проданова, 
съдия Василка Шаламанова и съдия Мария Радева. 

Трети състав: съдия Теодора Николова, съдия Димитър Първанов и 
съдия Аглика Адамова.  

Със заповед № 2037/08.11.2017 г. на председателя на ВАС, считано от 
13.11.2017 г. са утвърдени следните постоянно действащи тричленни състави в 
отделението: 

Първи състав: : съдия Емилия Миткова, съдия Петя Желева и съдия 
Весела Павлова. 

Втори състав: съдия Мирослав Мирчев, съдия Свилена Проданова, 
съдия Василка Шаламанова и съдия Мария Радева. 
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Трети състав: съдия Теодора Николова, съдия Димитър Първанов и 
съдия Емилия Иванова. 

Със заповед № 331/19.03.2015 г. на председателя на ВАС е регулирано 
заместването на отсъстващ съдия.  Разпоредено е, при отсъствие по 
основателни служебни или лични причини, или поради невъзможност за 
участие на съдия от постоянно действащ тричленен състав на ВАС в открито 
съдебно заседание поради наличие на някоя от предпоставките по чл. 22, ал. 1 
ГПК, заместването му с друг съдия от състава на отделението да се извършва с 
изрично писмено разпореждане на председателя на отделението. При 
невъзможност за формиране на съдебен състав от състава на отделението, при 
отсъствие на председателя на отделението и неговия заместник, или когато 
заместващият е председател на отделението, заместването се извършва с 
разпореждане на председателя на съответната колегия.  

 
1.2. Специализирана администрация към отделението. 
Непосредствено и най-пряко свързани с правораздавателната дейност на 

отделението са службите „Съдебни секретари” и „”Съдебно деловодство”, 
както и съдебните помощници. Служба „Съдебни секретари” във ВАС се 
състои от съдебните секретари в съда, разпределени към петчленните състави 
на двете колегии и към отделенията. Служба „Съдебно деловодство” се състои 
от съдебните деловодители от деловодствата на отделенията и колегиите на 
ВАС. 

Основните задължения на съдебните секретари и на съдебните 
деловодители са описани вече в същата точка от частта на акта, отнасяща се за 
Първо отделение.  

Осмо отделение, както и всяко друго, също има свое деловодство, в 
което през 2016 г. и 2017 г. са работили трима деловодители.  
            В деловодството на Осмо отделение се водят отделни книги за всяка 
календарна година по чл. 54, ал. 1, т. 1-3 от Правилника за администрацията на 
ВАС, общи за отделението. 
            Бяха проверени описните книги за 2016 г. и за 2017 г., срочните книги 
за 2016 г. и 2017 г. и книгите за 2016 г. и 2017 г. за закрити и разпоредителни 
заседания, които се водят на хартиен и електронен носител. 
            Описната книга за 2016 г. се състои от две части. Първата част е 
започната на 04.01.2016 г. с дело № 28 и е завършена на 25.10.2016 г. с дело № 
12009. Втората част е започната на 24.10.2016 г. с дело № 11970 и е завършена 
на 30.12.2016 г. с дело № 14605. Наблюдават се същите несъответствия в 
записите относно частните административни производства, що се отнася до 
последователност на номерата и датите на образуване, каквито бяха 
констатирани и в книгите на Първо отделение. От книгата се установява, че 
административните касационни данъчни дела се насрочвани обикновено след 
около една година от образуването им. Разпределените на съдия Мирчев и 
съдия Радева производства от този вид, обаче, са насрочвани до около три 
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месеца от образуването им. По изключение, в такъв период са насрочвани дела 
на съдиите Шаламанова, Проданова, Първанов и Павлова. През 2016 г. общо 
образувани и разпределени за разглеждане от съдиите от Осмо отделение, 
според записите в описната книга са 1223 административни дела, от които  851 
данъчни касационни, 348 частни административни производства, 6 
първоинстанционни по жалби срещу подзаконови нормативни актове и 18 – за 
отмяна и други. 
           Описната книга за 2017 г. е една за цялото отделение и в нея са записани 
всички образувани през 2017 г. и разпределени на съдии от отделението 
първоинстанционни, касационни и частни производства. Книгата не е 
проверявана от съдебен служител, от административен ръководител или от 
съдия, което се отнася и за всички други проверени книги. Впрочем, в 
Правилника за администрацията на ВАС или във Вътрешните правила за 
документооборота, няма записано изискване за проверка на отразената в 
книгите информация. В книгата са попълнени всички графи с изискуемата 
информация. Правени са поправки най – вече в графата за името на съдията 
докладчик.  
            Видно от книгата, дела от една и съща категория, образувани на една и 
съща дата, не се насрочват в равни интервали и ритмично. От 1 до 3 месеца се 
насрочват делата на доклад на съдия Мирчев и съдия Радева.  По изключение в 
такива кратки срокове са насрочвани отделни дела на съдиите В. Павлова, Е. 
Миткова, А. Адамова, Д. Първанов. Не е ясен критерия, според който едни 
дела се насрочват в рамките на месец до три, други до 6-7 месеца, а трети след 
година. Така например на лист 73, дело № 8161/2017 г. е насрочено за 31.01.18 
г., дело № 8166/2017 г. - за 14.03.18 г., а дело № 8168/2017 г. - за 21.10.2017 г. 
И трите дела са образувани на една и съща дата. През 2017 г. се забелязва 
тенденция към скъсяване на сроковете, в които делата се насрочват за 
разглеждане в открито заседание. Образуваните до края на месец март дела са 
насрочвани за разглеждане през 2017 г. – месец юни. Образуваните през месец 
април и май са насрочвани от месец октомври до месец декември същата 
година, както и през месеците януари и февруари 2018 г. Образуваните през 
юли и август основно са насрочвани през месец март 2018 г., образуваните от 
края на август 2017 г. до края на годината дела са насрочвани основно през 
април, май и юни 2018 г.  
             Голямата част от делата са обявени за решаване в първото съдебно 
заседание. Обявените след изтичане на едномесечния срок съдебни актове са 
постановени в рамките на 3-месечния разумен срок. Просрочията са от няколко 
дни до 2 месеца. Най чести просрочия са констатирани при съдия М. Радева. 
             Описаните дела по видове и брой, според записите в книгата, са както 
следва: общо 1240, от които  - 635 касационни данъчни, 552 – частни 
производства, 8 – образувани по жалби срещу подзаконови нормативни актове 
и 45 – отмяна и други. 
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             Срочната  книга  за 2016 г. на Осмо отделение се състои от три части, 
при проверката на които се установи: 
             В първа част са попълнени всички графи в книгата, но не се посочват 
причините за отлагане на делото, като разбираемо не се нанася и датата на 
следващото съдебно заседание, което се определя по-късно от председателя на 
отделението. Първото описано заседание е от 19.01.2016 г. Относно съдебно 
заседание на 13.04.2016 г. не са описани състав, докладчик, прокурор и 
секретар. Не винаги в книгата се описва и съдържанието, когато постановеният 
акт е определение, посочват се само номер и дата, напр. съдебно заседание на 
20.04.2016 г. Последното описано заседание е от 27.04.2016 г. от 11ч. в първа 
зала. В книгата не е записван пореден номер на разгледаното дело. 
Разгледаните през 2016 г.  дела са образувани предимно през 2014 и 2015 г. с 
няколко изключения на  образувани дела през 2016 г., всичките на доклад на 
съдиите М. Мирчев и М. Радева. Не се констатираха просрочия при 
постановяване на решенията, освен по изключение и то в рамките от един до 
седем дни. Записите при спиране на производството на места са непълни, не е 
отразено определението или основанието за спиране. Никъде не се отразява 
къде се намира спряното производство. 
          Втората част е започната на 27.04.2016 г. Последното заседание е от 
02.11.2016 г. Както и в първата част, съдебният акт е описан с кратко 
съдържание ръкописно, номер и дата. Отразена е датата на предаване в 
канцеларията с подпис на деловодителя. По отношение на прекратените и 
спрените производства не е отразено кога и къде са предадени делата. 
Съдебните заседания са отделени чрез датата, на която са проведени. Не се 
констатираха просрочия при постановяване на решенията, освен по 
изключение и то в рамките от един до седем дни. Има едно просрочено 
решение, само с месец, на доклад на съдия Мирчев, но за сметка на това е 
насрочено в много кратък срок и производството като цяло е приключило 
бързо. Не се посочват причините за отлагане на делото, не се нанася датата за 
следващото съдебно заседание, предвид възприетата практика на насрочване 
на делата. Непълнота на  данните се констатира по отношение на отложени, 
спрени и прекратени дела. Последното заседание преди съдебната ваканция е 
на 15.06.2016 г. Първото заседание след съдебната ваканция –  на 14.09.2016 г. 
Не е описан състава, заседавал на 05.10.2016 г. В съдебното заседание на 
05.10.2016 г. адм.д. № 11667/2015 г. е описано като решено, постановено 
решение № 14204/22.12.2016 г., делото предадено в канцеларията на същата 
дата. Същото дело е описано и в съдебно заседание на 23.11.2016 г., когато 
също е обявено за решаване, отразени са същия номер на решението с дата  
22.12.2016 г. При проверка в програмата се установи, че в о.с.з. на 05.10.2016 г. 
делото е отложено. 
          Третата част е започната на 08.11.2016 г. Последното заседание е от 
14.12.2016 г. Както и в другите части, съдебният акт е описан с кратко 
съдържание ръкописно, с номер и дата. Отразена е датата на предаване в 
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канцеларията с подпис на деловодителя. По отношение на прекратените и 
спрените производства не е отразено кога и къде са предадени делата. 
Актовете са постановени предимно в срок, с редки изключения, като 
закъсненията обичайно са от няколко дни и рядко до 1 месец. 
           Според информацията в срочната книга за 2016 г. проведените заседания 
от съставите на Осмо отделение, разгледаните дела, обявените за решаване, 
прекратените, спрените, отложените и оставените без движение в о.с.з. 
производства, са както следва: 
Дата Брой Прекратени Спрени Отложени Б.дв. решени 
27.04.16 12 1    11 
10.05.16 12     12 
11.05.16 8  1 1  6 
11.05.16 12     12 
17.05.16 15     15 
18.05.16 14     14 
18.05.16 10  1   9 
31.05.16 7     7 
25.05.16 11     11 
25.05.16 11  1 1  9 
07.06.16 7   1  6 
08.06.16 15   1  14 
08.06.16 11     11 
14.06.16 15  2   13 
15.06.16 14   1  13 
15.06.16 12   1  11 
съдебна ваканция      
14.09.16 13    1 12 
14.09.16 12     12 
20.09.16 15 2    13 
20.09.16 12   1 1 10 
27.09.16 14     14 
28.09.16 11     11 
04.10.16 13     13 
05.10.16 11   1 1 9 
05.10.16 13   1  12 
11.10.16 11   1  10 
12.10.16 11     11 
12.10.16 9     9 
18.10.16 11  1   10 
19.10.16 10   1  9 
19.10.16 9     9 
25.10.16 11   2  9 
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26.10.16 8     8 
26.10.16 11   2  9 
02.11.16 9  3   6 
02.11.16 15     15 
08.11.16 12     12 
09.11.16 10     10 
09.11.16 10  4   6 
15.11.16 12 1    11 
16.11.16 9     9 
16.11.16 10  4   6 
22.11.16 12     12 
23.11.16 12     12 
23.11.16 9     9 
29.11.16 12   1  11 
06.12.16 14     14 
07.12.16 11   1  10 
07.12.16 10     10 
13.12.16 13   1  12 
14.12.16 12     12 
14.12.16 12     12 
 
          Срочната книга за 2017 г. също се състои от три части. 
          В първа част са попълнени всички графи в книгата, като и тук не се 
посочват причините за отлагане на делото. Първото заседание е от 17.01.2017 
г. В съдебно заседание на 13.04.2016 г. не са описани състав, докладчик, 
прокурор и секретар. Невинаги в книгата се описва съдържанието, когато 
постановеният акт е определение, посочват се само номер и дата. Част първа 
завършва със заседание от 12.04.2017 г. от 09.00 часа,  втора зала. 
          Не се записва пореден номер на разгледаното дело. Разгледаните дела са 
образувани през 2016 г., констатират се отделни дела образувани 2015 г. и 2017 
г., много малък брой дела - от 2013 г. и 2014 г. Образуваните през 2017 г. са 
предимно на доклад на М. Мирчев и М. Радева. Записите при спиране на 
производството на места са непълни, не е отразено определението или 
основанието за спиране. Не се посочва къде се намира делото по спряното 
производство. 
          Втората част е започната на 18.04.2017 г. Последното заседание е от 
27.09.2017 г. Както и в първата част, съдебният акт е описан с кратко 
съдържание, ръкописно, с номер и дата. Отразена е датата на предаване в 
канцеларията с подпис на деловодителя. Съдебните заседания са отделени. Не 
се посочват причините за отлагане на делото. Последното заседание преди 
съдебната ваканция е от 21.06.2017 г. Първо заседание след съдебната 
ваканция – 19.09.2017 г.  
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          Третата част е започната на 03.10.2017 г. Последното заседание е от 
13.12.2017 г., Съдебният акт е описан както и в другите части на книгата. 
Отразена е датата на предаване в канцеларията с подпис на деловодителя.                   
Проведени заседания, разгледани дела, обявени за решаване, прекратени, 
спрени, отложени и оставени без движение в о.с.з. производства: 
 
Дата Брой Прекратени Спрени Отложени Б.дв. решени 
17.01.17 11 1(охс)    10 
18.01.17 13   1  12 
18.01.17 12 1    11 
24.01.17 16     16 
25.01.17 11 1    10 
25.01.17 12     12 
01.02.17 11     11 
01.02.17 12   1  11 
07.02.17 13     13 
08.02.17 8     8 
08.02.17 12 1    11 
14.02.17 13     13 
15.02.17 10     10 
15.02.17 9 1  1  7 
21.02.17 10     10 
22.02.17 12     12 
22.02.17 9 1    8 
28.02.17 8   1  7 
07.03.17 11     11 
08.03.17 13     13 
08.03.17 12   1  11 
14.03.17 10     10 
15.03.17 11     11 
15.03.17 10  1   9 
21.03.17 10 2    8 
22.03.17 10     10 
22.03.17 12     12 
28.03.17 10     10 
29.03.17 10   1  9 
29.03.17 10     10 
04.04.17 11     11 
05.04.17 12     12 
05.04.17 10   1  9 
11.04.17 11   1  10 
12.04.17 11     11 
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12.04.17 9     9 
18.04.17 7    1 6 
19.04.17 12     12 
19.04.17 9     9 
25.04.17 11     11 
26.04.17 10     10 
26.04.17 10     10 
09.05.17 11    1 10 
10.05.17 15     15 
10.05.17 14     14 
16.05.17 15    1 14 
17.05.17 17    1 16 
17.05.17 15     15 
30.05.17 17 1(охс)  1 2 13 
31.05.17 15     15 
31.05.17 15     15 
06.06.17 14 1  2(1охс)  11 
07.06.17 15     15 
07.06.17 15     15 
14.06.17 17     17 
13.06.17 14 1(охс)  1(охс)  12 
14.06.17 15   2  13 
20.06.17 17     17 
21.06.17 13   1(охс)  12 
21.06.17 15 1    14 
19.09.17 17   2  15 
20.09.17 13     13 
20.09.17 13 1   1 11 
26.09.17 15   1  14 
27.09.17 15     15 
27.09.17 15   3(2охс)  12 
03.10.17 8     8 
04.10.17 11   1  10 
04.10.17 11   1  10 
10.10.17 12     12 
11.10.17 9  1(охс)   8 
11.10.17 10   1 1(охс) 8 
17.10.17 11     11 
18.10.17 13   2  11 
18.10.17 11     11 
24.10.17 11     11 
25.10.17 9   1  8 
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25.10.17 9     9 
07.11.17 10     10 
08.11.17 9 1(охс)   1(охс) 7 
08.11.17 10     10 
14.11.17 11   1  10 
15.11.17 9     9 
15.11.17 10   1 1 8 
21.11.17 8     8 
28.11.17 9    1 8 
29.11.17 9     9 
29.11.17 9     9 
30.11.17 12   1(охс)  11 
30.11.17 9   1  8 
05.12.17 10     10 
06.12.17 14   1  13 
06.12.17 12     12 
12.12.17 15   3  12 
13.12.17 14    1 13 
13.12.17 15   1  14 
 
          Книгата за закрити заседания на Осмо отделение през 2017 г. се състои 
от две части. В част първа са описани 505 поредни номера, а част втора, която 
започва с пореден номер 1, приключва с пореден номер 196. Книгата се води за 
цялото отделение, а не по състави. Общия брой на отразените закрити 
заседания е 701. Книгите са попълнени четливо и ясно, съдържат изискуемата 
информация, от която могат да бъдат установени: номера на делото, по което е 
проведено з.з., съдебен състав, докладчик, резултат, номер и дата на обявяване 
на съдебния акт и дата на изпращане на делото на друга съдебна инстанция. 
Датите в графа № 6 за обявяване на съдебния акт, които би следвало да са 
хронологично последователни, през месец април и месец май често са 
разбъркани.  
          За провеждане на открити съдебни заседания  в трите зали в сградата на 
ВАС, съгласно създадения постоянен график за ползването им от тричленните 
състави на отделенията и от петчленните и седемчленни състави на колегиите, 
определените  дни от седмицата и часове, в които  заседават съставите на Осмо 
отделение са: всеки вторник от  11.00 часа в зала № 3 и всяка сряда от 09.00 
часа в зала № 2 и всяка сряда от 11.00 часа в зала № 1. 
            Установиха се отложени о.с.з. през проверявания период, насрочени за 
22.11.2017 г. Със заповед № 1998/31.10.2017 г. на председателя на ВАС, във 
връзка с предстоящото встъпване на съдия Георги Чолаков на длъжността 
„председател на ВАС” на 22.11.2017 г. всички съдебни заседания, насрочени на 
тази дата е разпоредено да бъдат пренасрочени за 30.11.2017 г. 
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2. Материя по разглежданите от Осмо отделение административни 

дела. 
Със заповед № 352/06.03.2012 г. председателят на ВАС е разпоредил 

разпределение на материята по отделения, общо осем. Разглежданите от Осмо 
отделение дела са свързани с приложението на: Данъчно-осигурителен 
процесуален кодекс /ДОПК/, Закон за данък върху добавената стойност 
/ЗДДС/, Закон за акцизите /ЗА/, Закон за корпоративното подоходно облагане 
/ЗКПО/, Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, 
Закон за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ - отм., Закон за 
митниците /ЗМ/, Закон за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, Закон 
за особените залози /ЗОЗ/ и Закон за Българската народна банка /ЗБНБ/. 
Разликата с Първо отделение е само досежно последния закон. 

Временно, за периода от 02.04.2015 г. до 01.06.2015 г., в изпълнение на 
заповед № 329/19.03.2015 г., всички постъпления по данъчни дела са били 
прехвърлени от Първо и Осмо отделение във Второ отделение на Върховния 
административен съд. Със същата заповед касационните жалби по данъчни 
дела са били изведени в самостоятелна група при случайното разпределение 
„касационни жалби по ДОПК”. Причината е увеличеният брой данъчни дела и 
невъзможността за своевременното им насрочване в Първо и Осмо отделение 
на ВАС.  

Със заповед № 330/19.03.2015 г. е разпоредено делата по Закона за 
митниците и по Закона за акцизите и данъчните складове да преминат за 
разглеждане от Първо и Осмо отделение във Второ отделение на ВАС.  Със 
същата заповед касационните жалби по тези дела е наредено да бъдат изведени 
на отделен ред в програмата за случайно разпределение на делата като 
самостоятелна група „касационни жалби по ДОПК”. 

Със заповед № 1520/05.10.2015 г. на председателя на ВАС, е 
разпоредено, считано от 05.10.2015 г., делата, образувани по жалби срещу 
административни актове на органите на БНБ по чл. 16, т.т. 15,16,17 и 18 от 
ЗБНБ и по чл. 3а и чл. 151 от Закона за кредитните институции да се 
разглеждат от Седмо отделение на ВАС. 

За периода 01.03.2017 г. – 01.07.2017 г., със заповед № 289/21.02.2017 г. 
на председателя на ВАС е разпоредено касационните жалби по Закона за 
местните данъци и такси /ЗМДТ/ да се прехвърлят от седмо отделение в първо 
и осмо отделение от Първа колегия на ВАС, а частните жалби по същите дела 
да се докладват на ръководителя на Първа колегия за разпределение. Със 
същата заповед е определена временна натовареност /за срок от четири месеца 
между 01.03.2017 г. и 01.07.2017 г./, на председателите на Първо и Осмо 
отделение на ВАС по 100% по всички видове дела в съответното отделение. 

Считано от 01.11.2016 г., по силата на заповед № 1567/28.10.2016 г. на 
председателя на ВАС, съдиите от четвърто отделение са били извадени от 
списъка за разпределение на общите частни жалби в Програмата на ВАС за 
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разпределение на делата на магистратите на случаен принцип, според реда на 
постъпването и образуването им, извършвано от заместника на председателя и 
ръководител на Първа колегия. Почти една година по-късно, считано от 
01.10.2017 г. съдиите от четвърто отделение отново са били включени в 
списъка за разпределение на общите частни жалби, извършвано от 
ръководителя на Първа колегия на ВАС. 

Съдиите от отделението участват в петчленни и седемчленни състави на 
Първа колегия на ВАС, в тълкувателните дела на общото събрание на 
колегията или колегиите във ВАС, в тълкувателни дела на общото събрание на 
съдиите от съответните колегии на ВАС и Върховен касационен съд на 
Република България /ВКС/, в смесени състави с ВКС. 

Заедно с всички съдии във ВАС, разглеждат и разпределени им дела по 
жалби срещу подзаконови нормативни актове. 

Както съдиите от Първо отделение, така и съдиите от Осмо отделение, в 
тричленните състави  разглеждат предимно касационни дела и по – рядко  
първоинстанционни. 

 
3. Обобщени статистически данни по образуване, разпределение, 

движение и приключване на делата в Осмо отделение на ВАС. 
 
3.1. Образуване на делата. 

            През проверявания период и понастоящем действат Вътрешни 
правила за документооборота по съдебни дела, в които се съдържат 
приложимите норми относно образуването, разпределението и движението на 
делата във ВАС.  Описаното в съответната точка от частта на акта, относно 
Първо отделение, изцяло важи и за дейността по образуване на делата  на Осмо 
отделение.  
 
            3.2. Разпределение на делата. 

Регламентацията на дейността по разпределението на делата се съдържа 
във Вътрешните правила за документооборота по съдебни дела и Вътрешните 
правила за случайното разпределение на делата във ВАС.  И тук важи всичко 
описано в съответната точка на частта от акта за Първо отделение. 

Разглежданите от съдии от Осмо отделение касационни дела и дела по 
отмяна на влезли в сила решения и определения на административните 
съдилища се разпределят от председателя на отделението.  

Образуваните по жалби срещу подзаконови нормативни актове 
първоинстанционни административни дела, вкл. и разглежданите от съдиите от 
Осмо отделение,  се разпределят от заместник председателя на ВАС и 
ръководител на Първа колегия /заповед № 64/23.01.2013 г. на председателя на 
ВАС/, като последният разпределя и частните производства между съдиите от 
Първа колегия. 
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3.3. Движение на делата непосредствено след образуването и 
разпределението им. 

В Правилата по документооборота се съдържат клаузи, уреждащи 
движението, насрочването, докладването на съдиите-докладчици  и 
съхранението на образуваните първоинстанционни и насрочени в о.с.з. дела. 
Съгласно т. 27. 1., образуваните първоинстанционни дела се докладват на 
съдиите докладчици незабавно за преценка на редовността и допустимостта на 
жалбите, произнасяне по доказателствени и други искания и конституиране на 
страни. След произнасяне на съдебния състав, делата се предават на съдебните 
деловодители за обявяване на постановените актове по хода на делото или 
окончателните съдебни актове. 

Делата, насрочени за разглеждане в о.с.з. се предават на съдебния 
секретар, който в тридневен срок изготвя списъка на лицата за призоваване. 
Въз основа на този списък, деловодителят на състава отпечатва и предава 
готовите за връчване призовки и съобщения на служба „Призовки и съдебни 
книжа” най-късно в тридневен срок от изготвянето на списъка и предава така 
обработеното дело в адвокатската стая.  

Насрочените и обработени дела, с изключение на съдържащите 
класифицирана информация, се съхраняват в адвокатска стая. Делата, по които 
тече срок за обжалване или за изпълнение на указания на съда, се съхраняват 
на отделно място в деловодствата на колегиите или отделенията. 

Съдебният деловодител – адвокатска стая предоставя на съдиите и 
прокурорите поисканите от тях дела за проучване, като това се отбелязва в 
ЕДИС, както и в специална книга, водена в адвокатска стая. 
 

3.4. Разгледани и приключени дела от съдиите в Осмо отделение. 
            Данните касаещи движението на делата, са взети от статистическите 
таблици за дейността на ВАС, изготвени от статистиците на ВАС. 

През 2016 г. съдиите от Осмо отделение на ВАС са разгледали общо 
2211 дела, от които висящите към 01.01.2016 г. са били 955 броя, а 
новообразуваните – 1256 броя, от тях 6 дела по жалби срещу подзаконови 
нормативни актове и 1 – класифицирано. Свършените през 2016 г. дела са 
1379, от които 975 – в открито заседание и 440 – в закрито заседание. Към 
31.12.2016 г. висящите дела са били 832, като 18 от тях не са били насрочени, 
най-вероятно образувани в края на годината. 

През 2017 г. съдиите от Осмо отделение на ВАС са разгледали общо 
2181 дела, от които висящите към 01.01.2016 г. са били 832 броя, а 
новообразуваните – 1349 броя, от тях 7  дела по жалби срещу подзаконови 
нормативни актове и 1 административнонаказателно дело по чл. 304 АПК. 
Свършените през 2017 г. дела са 1733, от които 1076 – в открито заседание и 
657 – в закрито заседание. Към 31.12.2017 г. висящите дела са били  448, като 
всички са насрочени. 
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Горецитираните данни се отнасят само за разгледаните в тричленните 
състави на отделението дела. 

На проверяващите бяха предоставени три таблични справки: за 
дейността на съдиите от Осмо отделение, за дейността на съдиите от Първа 
колегия на ВАС и за дейността на ВАС през 2016 г. и 2017 г. по съдии.  

Според отразените в справките данни, образуваните и свършените 
видове дела от съдиите от първо отделение на ВАС, през 2016 г. са както 
следва: 

Съдия Мирослав Мирчев – образувани и разпределени общо 85 дела, 
в рамките на колегията и отделението, от които: разглеждани от тричленен 
състав – 73; от петчленен състав – 11; от седемчленен състав – 1. Свършените 
от съдия Мирчев дела през 2016 г. са 102 общо, от които 88  - в тричленен 
състав, 13 – в петчленен състав и 1 – в седемчленен състав.  

Съдия Теодора Николова – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 147 дела /в рамките на отделението – 144/, от които: в тричленен състав – 
134 / в отделението – 131/; от петчленен състав – 11; 2 – в смесени състави на 
ВАС и ВКС. Свършените от съдия Николова дела през 2016 г. са  общо 166 /в 
отделението – 163/, от които: 153  на тричленен състав /150 в отделението/, 11 
– на петчленен състав и 2 – на смесени състави.  

Съдия Емилия Миткова – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 140 дела, от които: в тричленен състав – 129; в петчленен състав – 9; 1 – 
класифицирано и 1 разглеждано от смесени състави на ВАС и ВКС. 
Свършените от съдия Миткова дела през 2016 г. са  общо 161, от които 150  на 
тричленен състав в отделението, 9 – на петчленен състав, 1 –класифицирано и 
1 – на смесен състав.  

Съдия Свилена Проданова – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 146 дела, от които: разглеждани от тричленен състав –132; от петчленен 
състав – 12; от седемчленен състав – 1 и едно – разглеждано от смесен състав 
на ВАС и ВКС. Свършените от съдия Проданова дела през 2016 г. са  общо 
162, от които 149 – на тричленен състав, 11 – на петчленен състав, 1 – на 
седемчленен състав, 1 – на смесен състав. 

 Съдия Димитър Първанов – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 137 дела, от които: разглеждани от тричленен състав – 124; от петчленен 
състав – 10; 1 – от седемчленен състав; 2 – разглеждани от смесен състав на 
ВАС и ВКС. Свършените от съдия Първанов дела през 2016 г. са  общо 154, от 
които 140  на тричленен състав, 11 – на петчленен състав, 1 – на седемчленен 
състав и 2 –  на смесен състав. 

Съдия Василка Шаламанова – образувани и разпределени през 2016 
г. общо 139 дела, от които: в тричленен състав –126; в петчленен състав – 9; в 
седемчленен - 2. Съдия Шаламанова е била докладчик по 1 тълкувателно дело 
на ВАС и по 1 дело – на смесен състав на ВАС и ВКС. Свършените от съдия 
Шаламанова дела през 2016 г. са  общо 145, от които 134  на тричленен състав,  
8 – на петчленен състав, 2 – на седемчленен състав 1 – на смесен състав. 
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Съдия Весела Павлова – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 139 дела в колегията /137 – в отделението/, от които: разглеждани от 
тричленен състав –128 в колегията /126 – в отделението/; от петчленен състав – 
9; от седемчленен – 1 и 1 – от смесен състав на ВАС и ВКС. Приключените от 
съдия Павлова дела през 2016 г. са  общо 146 в колегията /139 – в отделението/, 
от които 134  на тричленен състав в колегията /127 – в отделението/; 10 – в 
петчленен състав, 1 – в седемчленен състави  1 – в смесен състав.  

Съдия Аглика Адамова – образувани и разпределени през 2016 г.  
общо 142 дела в колегията /141 – в отделението/, от които: разглеждани от 
тричленен състав –128 в колегията /127 – в отделението/; от петчленен състав – 
12, от смесен състав – 1 и 1 тълкувателно дело на ВАС. Свършените от съдия 
Адамова дела през 2016 г. са  общо 163 в колегията /162 – в отделението/, от 
които 150 на тричленен състав в колегията /149 – в отделението/, 12 – на 
петчленен състав и 1 – на смесен състав. 

Съдия Мария Радева – образувани и разпределени през 2016 г.  общо 
128 дела в колегията /127 – в отделението/, от които: разглеждани от тричленен 
състав –117 /116 – в отделението/; от петчленен състав – 9, от седемчленен 
състав - 1 и от смесен състав - 1. Свършените от съдия Радева дела през 2016 г. 
са  общо 140 /139 – в отделението/, от които 128 /127 в отделението/ на 
тричленен състав, 11 – на петчленен състав, 1 – на седемчленен състав.   

Съдия Петя Желева – образувани и разпределени през 2016 г.  общо 
145 дела, от които: разглеждани от тричленен състав –131; от петчленен състав 
–11; от седемчленен – 2 и 1 от смесен състав. Свършените от съдия Желева 
дела през 2016 г. са  общо 160, от тях - 147 на тричленен състав, 11 – на 
петчленен състав и 2 – на седемчленен състав. 

Според отразените в справките данни, образуваните и свършените 
видове дела от съдиите от Осмо отделение на ВАС, през 2017 г. са както 
следва: 

През 2017 г. съдия Мирослав Мирчев е бил докладчик по общо 
образувани 96 дела /в рамките на колегията и отделението – 94/. От тях: 83 
дела /в рамките на съда/, разгледани в тричленен състав /в отделението – 82/; 
12 дела, разгледани в петчленен състав / в рамките на колегията и отделението 
- 11 и едно АНП. Приключил е общо 113 дела, от които 100 на тричленен 
състав /99 – в рамките на отделението/, 12 на петчленен състав /11 – в рамките 
на колегията/ и 1 АНП.   

През 2017 г. съдия Теодора Николова е била докладчик по общо 
образувани 149 дела, от които 136 на тричленен състав, 11 – на петчленен 
състав, 1 – на седемчленен състав и 1 – на смесен състав. Приключените в края 
на годината дела са общо 190, като 177 от тях са на тричленен състав, 11 – на 
петчленен състав, 1 – на седемчленен състав и  1 – на смесен състав.  

През 2017 г. съдия Емилия Миткова е била докладчик по общо 
образувани 148 дела, от които 134 – в тричленен състав /за колегията и 132 – в 
отделението/; 13 – в петчленен състав за двете колегии /12 – в рамките на 
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Първа колегия/ и 1 – на смесен състав. Приключените до края на годината дела 
са общо 186 за ВАС, /185 – в рамките на колегията, 183 – в отделението/. От 
тях: в тричленен състав – 173 – в колегията /171 – в отделението/, 13 – в 
петчленен състав в двете колегии /12 – в Първа колегия/.  

През 2017 г. съдия Свилена Проданова е била докладчик по общо 
образувани 141 дела в рамките на ВАС /138 – в Първа колегия и 137 – в 
отделението/, от които 128 на тричленен състав в колегията /127 – в 
отделението/; 11 – на петчленен състав в двете колегии /8 – в Първа колегия/; 1 
– на седемчленен състав и 1 – на смесен състав. Приключените в края на 
годината дела са общо 189 в рамките на ВАС /186- в колегията и 185 – в 
отделението/, като 175 от тях са на тричленен състав в колегията /174 – в 
отделението/; 12 – на петчленен състав в двете колегии /9 – в Първа колегия/, 1 
– на седемчленен състав и 1 – на смесен състав.  

През 2017 г. съдия Димитър Първанов е бил докладчик по общо 
образувани 153 дела /152 в колегията, 149 в отделението/, от които 139 на 
тричленен състав в колегията /136 – в отделението/; 14 – на петчленен състав в 
двете колегии /13 – в Първа колегия/. Приключените в края на годината дела са 
общо 197 /194 в колегията, 191 в отделението/, като 184 от тях са на тричленен 
състав /182 в колегията, 179 в отделението/; 13 – на петчленен състав /12 – в 
Първа колегия/.  

През 2017 г. съдия Василка Шаламанова е била докладчик по общо 
образувани 151 дела /149 в колегията, 146 в отделението/, от които: 
разглеждани от тричленен състав – 137 в рамките на колегията /134 – в 
отделението/; от петчленен състав – 14 /12 в Първа колегия/. Свършените от 
съдия Шаламанова дела през 2017 г. са  общо 199 /197 – в колегията, 194 – в 
отделението/, от които 184  на тричленен състав в колегията /181 – в 
отделението/; 14 – на петчленен състав /12 – в Първа колегия/, 1 тълкувателно 
дело, образувано през 2016 г.  

През 2017 г. съдия Весела Павлова е била докладчик по общо 
образувани 152 дела в рамките на колегията /151 – в отделението/, от които: 
разглеждани от тричленен състав –140/139 в рамките на отделението/; от 
петчленен състав – 10, от седемчленен състав – 2.   Свършените от съдия 
Павлова дела през 2017 г. са  общо 196 в рамките на колегията /195 – в 
отделението/, от които  185 на тричленен състав /184  в отделението/; 9 – на 
петчленен състав; 2 – на седемчленен състав. 

През 2017 г. съдия Аглика Адамова е била докладчик по общо 
образувани 156 дела в рамките на Първа колегия /от тях 104 - в рамките на 
отделението/, от които: разглеждани от тричленен състав – 144 /92 в рамките 
на отделението/; от петчленен състав – 10;  от седемчленен състав – 1 и от 
смесен състав – 1. Свършените от съдия Адамова дела през 2017 г. са  общо 
195 в рамките на колегията /168 – в рамките на отделението/. От тях на 
тричленен състав 181 в колегията /154 в отделението/; 11 – на петчленен 
състав, 1 – на седемчленен състав, 1 – тълкувателно и 1 – на смесен състав. 
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През 2017 г. съдия Мария Радева е била докладчик по общо 
образувани 149 дела /146 – в колегията, 145 – в отделението/, от които: в 
тричленен състав – 134 /132 в рамките на колегията, 131 – в отделението/; в 
петчленен състав – 15 / в Първа колегия – 14/.  Приключените дела в края на 
2017 г. са  общо 160 /157 в рамките на колегията, 156 – в отделението/. От тях: 
на тричленен състав – 143 /141 – в колегията, от тях 140 – в отделението/; 15 – 
на петчленен състав /14 – в Първа колегия/.   

През 2017 г. съдия Петя Желева е била докладчик по общо образувани 
149 дела в рамките на колегията, а в рамките на отделението – 148, от които: 
разглеждани от тричленен състав – 135 в рамките на колегията, от тях  в 
рамките на отделението – 134; от петчленен състав – 12; от седемчленен състав 
– 1  и от смесен състав – 1. Приключените от съдия Желева дела през 2017 г. са  
общо 198 – в рамките на колегията /197 в рамките на отделението/, от тях на 
тричленен състав – 185 /184 – в рамките на отделението/, 11 – на петчленен 
състав и 2 – на смесен състав. 

През 2017 г. съдия Емилия Иванова е била докладчик по общо 
образувани 43 дела /в рамките на отделението – 40/, от които: разглеждани от 
тричленен състав – 41 /в рамките на отделението – 38/; от петчленен състав – 2. 
Свършените от съдия Иванова дела през 2017 г. са  общо 28  /24 – в рамките на 
отделението/, от тях на тричленен състав – 27 /23 – в рамките на отделението/, 
1 – на петчленен състав. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО, 

ИДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
ДЕЛА 

 
      1. Първоинстанционни административни дела.  
Първоинстанционните административни дела, разгледани от съдебни 

състави в Осмо отделение преимуществено са образувани по жалби срещу 
подзаконови нормативни актове, които се разпределят от заместник 
председателя на ВАС и ръководител на Първа колегия между всички съдии от 
ВАС, при 100 % натовареност.  

Обикновено в деня на образуване и разпределение на делото 
ръководителят на Първа колегия на ВАС постановява разпореждане делото 
незабавно да се докладва на определения за докладчик съдия за произнасяне по 
редовността на жалбата. Делото се окомплектова и подвързва от съдебните 
деловодители от деловодството на Осмо отделение, които го докладват на 
определения съдия 

Към 01.01.2016 г. в Осмо отделение на ВАС е имало на производство           
18 първоинстанционни административни дела, образувани в предходни 
периоди и несвършени: адм.д. № 15081/2013 г.; адм.д. № 15218/2014 г., адм.д. 
№ 9735/2014 г., адм.д. № 9033/2014 г. и адм.д. № 8732/2014 г.; адм.д. № 
8679/2015 г., адм.д. № 6632/2015 г., адм.д. № 11996/2015 г., адм.д. 9207/2015 г., 
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адм.д. № 14656/2015 г., адм.д. № 11345/2015 г., адм.д. № 2095/2015 г., адм.д. № 
12917/2015 г., адм.д. № 2514/2015 г., адм.д. № 9693/2015 г. и адм.д. № 
1240/2015 г. През 2016 г. в Осмо отделение са образувани 10 
първоинстанционни дела, свършени са 18 дела. 

Към 01.01.2017 г. висящите дела от този вид в Осмо отделение са били 
11 броя, новообразуваните са 10, до края на годината са приключени 13 и 8 са 
останали несвършени. Едно от неприключените дела е образувано през 2016 г. 
/№ 3586/, останалите седем – през 2017 г.  

От свършените през 2016 г. 17 първоинстанционни дела, по 11 са 
постановени решения и 6 са приключили с определения, с които 
производството е прекратено. От тях, по адм.д. № 3764/16 г. производството 
едновременно е прекратено и присъединено по друго дело на ВАС. По адм.д. 
№ 5894/2016 г. е повдигнат спор за подсъдност между ВАС и АССГ. По 
останалите 4 дела, жалбата, съответно протестът, са оставени без разглеждане, 
като по две от тях с определението е отменен и дадения ход по същество на 
делото в проведено о.с.з. През 2017 г. са свършени  13 първоинстанционни 
административни дела. По 8 от тях е постановен акт по същество, приключили 
са с решение.  По адм.д. № 7915/2017 г. е повдигнат спор за подсъдност между 
ВАС и АССГ и производството по делото е прекратено. По четири дела 
производствата са прекратени, след като по 2 от тях изрично, а по 1 – 
мълчаливо, е отменен хода по същество, даден в проведено о.с.з. и жалбата, 
респ. протеста, са оставени без разглеждане. От останалите несвършени в края 
на 2017 г. осем дела, 7 са приключени до края на м. ноември 2018 г. По 6 дела е 
постановено решение, а по адм.д. № 7354/2017 г., с определение от 15.02.2018 
г. е отменен дадения в о.с.з. на 31.01.2018 г. ход на делото по същество, 
производството едновременно е прекратено и присъединено по друго дело на 
ВАС. 
 

1.1. Образувани преди 01.01.2016 г. и неприключили към датата на 
проверката административни първоинстанционни дела. 
         Установи се само едно дело, отговарящо на този критерий, което беше 
проверено на 13.06.2018 г. 
Адм.д. № 4300/2014 г. е образувано на 31.03.2014 г. с разпореждане на 
председателя на отделението, под формата на печат, съдържащ номер на 
делото, дата на образуването и дата на насроченото на 04.02.2015 г. о.с.з. 
Постъпило е на 24.03.2014 г., след като с решение № 3981/24.03.2014 г. по 
адм.д. № 16167/2013 г. по описа на ВАС, 5-членен състав е отменено решение 
№ 13591/18.10.2013 г. по адм.д. № 14486/2011 г. на ВАС, 8-мо отделение и 
делото е върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на 
отделението. Било е образувано  по оспорване срещу заповед от 2011 г. на 
подуправителя на БНБ, ръководещ сектор „Банков надзор”. Конституирани са 
трима жалбоподатели, ответник – административния орган, заинтересувани 
страни – кмета на Столична община и Общинска банка АД. В деня на 
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образуването, 31.03.2014 г., е разпределено автоматично от председателя на 
отделението, съдия Мирослав Мирчев, между съдиите в отделението, като са 
изключени участвали при първото разглеждане съдии. За докладчик е 
определена съдия Емилия Миткова. 
 На 02.04.2014 г. по делото е постъпила молба от единия жалбоподател с 
искане за пренасрочване на о.с.з. за по – ранна дата, предвид обстоятелството, 
че делото се разглежда за втори път. С ръкописно разпореждане от 07.04.2014 
г., върху молбата, председателят на Осмо отделение е уважил искането и 
делото е пренасрочено за 21.05.2014 г. На 15.05.2014 г. по делото е постъпила 
молба от ответника за отлагане на откритото съдебно заседание на 21.05.2014 
г. за друга дата. С разпореждане от 16.05.2014 г. на председателя на  
отделението е определен състав, който да разгледа делото, а именно: 
председател и докладчик Емилия Миткова и членове Василка Шаламанова и 
Мира Райчева. 
         В о.с.з. на 21.05.2014 г. не е даден ход на делото, тъй като са уважени 
искания на страните за отлагане. Ответникът е задължен да ангажира 
доказателства за установяване на обстоятелства, указани в отменителното 
решение. С разпореждане от 23.05.2014 г. на председателя на отделението, 
съдия Мирчев, следващото о.с.з. е насрочено за 24.09.2014 г. Призовките до 
страните са изпратени и връчени своевременно. 
 В съдебното заседание на 24.09.2014 г. е даден ход на делото, приети са 
писмените доказателства, представени с административната преписка и с 
молби от ответника, допусната е СИЕ, предоставена е възможност на другите 
страни да изразят становище по всички допуснати доказателства, а заседанието 
е отложено за друга дата, с ново призоваване на страните. С определение от 
13.11.2014 г. съдът е определил задачата на експертизата, назначил е вещо 
лице и е посочил размер на депозит за изготвяне на заключение по поставената 
задача. С разпореждане на съдия Мирчев от 01.12.2014 г. по делото е 
насрочено о.с.з. на 04.03.2015 г. Списъкът на лицата за призоваване е изготвен 
на 02.12.2014 г. и призовките са изпратени до страните своевременно и са 
връчени редовно. На 29.01.2015 г. по делото е постъпила молба от назначеното 
по СИЕ вещо лице, съдържаща искане да бъде заменено от друг експерт, тъй 
като са налице основания за отвод, поради връзките му с един от 
жалбоподателите по делото. С определение от 30.01.2015 г. съдът е освободил 
вещото лице и е назначил друго в.л. На 18.02.2015 г. по делото е постъпила 
молба от назначеното вещо лице, с искане да бъде уточнена една от задачите, 
поставени при допускане на експертизата. С разпореждане от същата дата 
молбата е изпратена на страната, направила искане за включване на 
конкретната задача в експертизата, за становище в 3-дневен срок от 
съобщението. Допълнение към задачата на експертизата е постъпило на 
19.02.2015 г., а с разпореждане от 20.02.2015 г. то е изпратено на вещото лице. 
 Съдебното заседание на 04.03.2015 г. е отложено за нова дата, предвид 
замяната на вещото лице и наложилото се уточняването на задачата на 
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експертизата, поради което времето за изготвяне на заключението се е оказало 
недостатъчно. 
 С разпореждане на председателя на отделението е насрочено о.с.з. за 
16.09.2015 г. Заключение по допуснатата СИЕ е постъпило на 24.07.2015 г. На 
15.09.2015 г. е постъпила молба от ответника с искане заключението по СИЕ да 
не бъде приемано, тъй като междувременно е изменен редът, предвиден в чл. 
151, ал. 4 ЗКИ за определяне на вещи лица, които могат да бъдат назначавани 
за изготвяне на експертизи в производства по обжалване на индивидуални 
административни актове, постановени по ЗКИ. Съдебното заседание на 
16.09.2015 г. е отложено, за да се произнесе съда по възраженията срещу 
приемане на заключението по СИЕ. С определение, постановено в закрито 
заседание от 09.10.2015 г. съдът не е приел заключението по СИЕ с мотива, че 
след изменението на закона назначеното вещо лице не е включено в 
специалния списък за изготвяне на експертизи при обжалване на актове по 
ЗКИ, независимо от обстоятелството, че е назначено преди влизане в сила на 
промените. С разпореждане от 27.10.2015 г. на председателя на Осмо 
отделение е насрочено о.с.з. за 20.04.2016 г. С определение от 11.02.2016 г. 
съдът е назначил ново вещо лице за изготвяне на заключение по СИЕ. На 
23.03.2016 г. по делото е постъпила молба от вещото лице за замяната му с 
друго, поради служебни ангажименти. С определения от 24.03.2016 г., 
04.04.2016 г., 06.04.2016 г., 12.04.2016 г. съдът е назначавал нови в.л., като е 
уважавал молбите на назначените за освобождаване от възложената задача, 
поради служебни ангажименти или връзки със страните.  
 Съдебното заседание на 20.04.2016 г. е отложено, с оглед поредната 
замяна на вещото лице по СИЕ. С разпореждане от 28.04.2016 г. на 
председателя на Осмо отделение е насрочено о.с.з. за 26.10.2016 г. С молба от 
20.05.2016 г. поредното вещо лице е представило писмени доказателства за 
заинтересованост и е направило искане да бъде заменено. С определение от 
09.06.2016 г. съдът го е заменил.  Новоопределеното вещо лице с молба на 
29.06.2016 г. си е направило отвод и алтернативно е поискало продължаване на 
срока за изпълнение на задачата. Молбата е изпратена от съда за становище на 
страните. С определение от 19.07.2016 г. съдът отново е заменил вещото лице, 
а новото такова, на свой ред на 29.07.2016 г. е поискало да бъде освободено, 
поради ангажираност. С разпореждане от 01.08.2016 г. на докладчика по 
делото искането е оставено без уважение, наредено е да се уведоми вещото 
лице, че при неизпълнение на поставените задачи ще му бъде наложена глоба 
по реда на чл. 86 ГПК. С молба от 12.08.2016 г. вещото лице отново е поискало 
да бъде заменено, като се е позовало на хипотезата на конфликт на интереси, с 
оглед чл. 196, ал. 3 ГПК. С определение от 27.09.2016 г. съдът е оставил без 
уважение искането на вещото лице и го е задължил да изготви заключение по 
допуснатата експертиза в срока по чл. 199 ГПК, като е наредил да бъде 
уведомено за последиците от неизготвяне на заключението.  
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           В съдебно заседание на 26.10.2016 г. е даден ход на делото, съдът е 
констатирал, че заключението не е изготвено, страните са заявили, че държат 
на изслушване на експертизата. Юрисконсултът на БНБ е поискала да се 
уведоми председателя на ВАС, че списъкът на вещите лица е изчерпан. Съдът 
е наложил глоба в размер на 300 лв. на вещото лице, указал е да посочи 
причините за неизготвяне на заключението и е определил срок за изготвянето 
му до следващото заседание. С разпореждане от 15.11.2016 г. на председателя 
на Осмо отделение е насрочено открито заседание за 15.02.2017 г. Постъпила е 
молба от вещото лице на 14.11.2016 г., в която е направило искане за 
изменение или намаление на глобата и за освобождаване като вещо лице по 
делото. Посочило е подадена молба до председателя на ВАС за заличаване от 
списъка на вещите лица. С определение от 16.11.2016 г. на състава 
протоколното определение в частта за наложената глоба е отменено и вещото 
лице е заменено. Следващата молба за отвод е подадена на 25.11.2016 г. и е 
уважена с определение от 30.11.2016 г. Назначеното с това определение вещо 
лице също е направило отвод с молба от 16.12.2016 г. С определение от 
19.12.2016 г. искането за отвод е оставено без уважение. С молба от 31.01.2017 
г., след запознаване с делото, вещото лице е поискало удължаване на срока с 
три месеца. С разпореждане на председателя на отделението от 09.02.2017 г., 
предвид становището на вещото лице и отсъствието на докладчика, съдебното 
заседание е пренасрочено за 14.06.2017 г. С молба от 01.06.2017 г. вещото лице 
отново е поискало удължаване на срока с един месец, считано от 14.06.2017 г. 
В съдебно заседание на 14.06.2017 г. е даден ход на делото, докладвана е 
молбата на вещото лице и молба от една от страните за замяната му. Съдът е 
оставил без уважение молбата за замяна на вещото лице, предоставил е 
възможност на същото в поискания срок да изпълни задачата и е отложил 
делото без дата. С разпореждане от 29.06.2017 г. на председателя на 
отделението, следващото заседание е насрочено на 11.10.2017 г. Заключението 
е депозирано в съда на 03.10.2017 г. На 11.10.2017 г. съдът е дал ход на делото, 
приел е заключението, оставил е без уважение искане за замяна на вещото 
лице, без уважение е оставил искане за назначаване на тройна експертиза със 
същите задачи и е обявил, че по искане за допускане на допълнителна 
експертиза ще се произнесе в закрито заседание. С определение от 27.11.2017 
г. съдът е оставил без уважение искането за допускане на допълнителна ССЕ и 
е наредил делото да се докладва на председателя за насрочване. С 
разпореждане от 29.11.2017 г. на съдия Мирчев, съдебното заседание е 
насрочено за 07.02.2018 г., когато не е даден ход на делото и то е отложено без 
дата, предвид наличието на предпоставките по чл. 139, ал. 1 АПК по 
отношение на един жалбоподател, с оглед представени доказателства за 
оттеглено пълномощие и за невъзможност на управителя да се яви поради 
здравословни причини. С разпореждане от 19.02.2018 г. на и.ф. председателя 
на Осмо отделение делото е насрочено за 25.04.2018 г. С разпореждане от 
20.04.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение, насрочените за съдебно 
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заседание на 25.04.2018 г. дела на доклад на съдия Весела Павлова, е наредено 
да бъдат поети за разглеждане от съдия Емилия Миткова в състав със съдиите 
Петя Желева и Мария Радева. Причината е отсъствие, поради ползване на 
отпуск за деня 25.04.2018 г. от съдия Павлова и писменото съгласие на съдия 
Миткова. В о.с.з. на 25.04.2018 г. ход на делото отново не е даден, като съдът е 
приел искането за отлагане на упълномощен в деня на съдебното заседание 
процесуален представител на жалбоподателите за основателно. С 
разпореждане от 30.04.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение, 
следващо съдебно заседание е насрочено за 19.09.2018 г.  
 
          1.2. Първоинстанционни административни дела, по които 
производствата са спрени.  
          Към датата на проверката не се установиха спрени производства. 
 
          1.3. Първоинстанционни административни дела с отменен ход по 
същество през 2016 г. и през 2017 г.  
          Установиха се такива дела по време на проверката, но те са описани в 
следващата точка от акта, предвид малкия брой на делата от този вид. 
 
          1.4. Проверени административни първоинстанционни дела, 
образувани през 2016 г. и 2017 г. 
         Съдия Мирослав Мирчев е бил докладчик по две първоинстанционни 
административни дела, едното от които е образувано през 2015 г., а другото – 
през 2016 г. Двете дела са приключени през 2017 г.   
          Съдия Аглика Адамова  към 01.01.2016 г. е имала на доклад едно 
първоинстанционно дело – адм.д. № 7988/2015 г., производството по което е 
прекратено през 2016 г. През 2016 г. не са й разпределени първоинстанционни 
дела, едно й е разпределено през 2017 г., което същата година е приключено с 
решение. 
Адм.д. № 2099/2017 г. е образувано на 22.02.2017 г. по постъпило на 
13.02.2017 г. от  МФ писмо, към което е приложена жалба от 02.02.2017 г. 
срещу отказ на министъра на финансите да даде предварително съгласие по 
реда на чл. 189 ДОПК. Приложено е и копие от административната преписка. 
На 02.02.2017 г. идентична жалба е постъпила и директно във ВАС. С 
ръкописно разпореждане върху жалбата от 07.02.2017 г. на председателя на 
Осмо отделение е наредено да се изиска административната преписка с 
указание до министъра на финансите да изрази становище по жалбата. Дадени 
са указания на жалбоподателя в 7-дневен срок да представи доказателства за 
платена дължима държавна такса. Съобщението до жалбоподателя е връчено 
на 17.02.2017 г. и той е изпълнил указанията на 17.02.2017 г. На 22.02.2017 г. 
делото е разпределено от председателя на Осмо отделение между съдиите от 
отделението с участието на съдия Монова в група за разпределение „8-мо 
отделение – КЖ“ и за докладчик е определена съдия Аглика Адамова. Делото е 



 184

насрочено за 07.06.2017 г., видно от съставения на 10.03.2017 г. списък на 
лицата за призоваване и печата за образуване на делото. В о.с.з на 
горепосочената дата е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 
произнесе с решение след съвещание. С решение № 7491 от 14.06.2017 г. 
оспорването е отхвърлено. 
          Съдия Василка Шаламанова през проверявания период е имала на 
доклад 4 несвършени към 01.01.2016 г. дела /адм.д. № 15081/2013 г., адм.д. № 
9735/2014 г., адм.д. № 15218/2014 г. и адм.д. № 8679/2015 г./ и през 2016 г. са й 
били разпределени 2 дела – адм.д. № 3586/2016 г. и адм.д. № 7718/2016 г. През 
2016 г. с решение са приключени  адм.д. № 9735/2014 г. и адм.д. № 15218/2014 
г. През 2017 г. са приключени три дела и към 01.01.2018 г. е останало висящо 
адм.д. № 3586/2016 г.  
Адм.д. № 3586/2016 г. е образувано на 23.03.2016 г. по постъпил на 10.03.2016 
г. протест на прокурор от ВАП срещу Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения, издадена от ВАдв.С.  Протестът е постъпил директно във 
ВАС. С разпореждане на председателя на Първа колегия от 11.02.2016 г. е 
наредено да се изиска от административния орган цялата преписка по 
издаването на обжалвания подзаконов НА в 7-дневен срок от получаване на 
съобщението. Разпореждането е изпълнено от административния секретар на 
съда на 11.03.2016 г. Висшият адвокатски съвет  е предоставил преписката с 
писмо от 22.03.2016 г. и на 28.03.2016 г. съдия Монова е разпоредила да се 
докладва незабавно на докладчика за произнасяне по редовността и 
допустимостта на жалбата. Делото е разпределено на същата дата между 
всички съдии на ВАС и за докладчик е определен съдия Александър Еленков. 
С определение от 31.03.2016 г. тричленен състав на Шесто отделение е 
конституирал страните, разпоредил е обнародване на обявление за 
оспорването, поставяне на обявление на определеното за това място във ВАС и 
публикуване на страницата на съда. Делото е насрочено за разглеждане на 
17.05.2016 г. По постъпила на 09.05.2016 г. молба за присъединяване към 
протеста на ВАП съдът се е произнесъл с определение от същата дата, като е 
допуснал встъпването на оспорваща страна наред с прокурора от ВАП и е 
указал на същата да отстрани нередовности в молбата си от 09.05.2016 г. най-
късно до с.з. на 17.05.2016 г. 
          В о.с.з. на 17.05.2016 г. е даден ход на делото, докладвано е, изслушани 
са страните, приети са представените доказателства и е даден ход по същество. 
Съдът е обявил, че ще се произнесе с акт след съвещание. С определение от 
07.07.2016 г. съдът е отменил хода по същество и е спрял производството по 
адм.д. № 3586/2016 г. до решаване на въпроса, поставен в преюдициално 
запитване до СЕС, направено от СРС с общо разпореждане от 26.04.2016 г. по 
гр.д. № 14249/2016 г. и гр.д. № 9612/2016 г. По делото е приложена електронна 
справка от 03.10.2016 г. на страницата на СЕС по дело С - 427/16. 
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          На 19.12.2017 г. е постъпила молба от присъединената оспорваща страна 
с твърдения за постановено на 23.11.2017 г. решение по дело С - 427/16 на 
СЕС. Направено е искане за възобновяване. По делото е приложен протокол за 
преразпределение от 08.01.2018 г., тъй като първоначалният докладчик е 
избран за член на КАК към ВСС. Новият докладчик е съдия Василка 
Шаламанова, Осмо отделение, определен между всички съдии на ВАС. С 
разпореждане от същата дата на председателят на Първа колегия е наредено 
делото да се докладва на новия докладчик за преценка на молбата за 
възобновяване. С определение от 19.01.2018 г. съдът е възобновил 
производството по адм.д. № 3586/2016 г., отменил е протоколното определение 
от 17.05.2016 г., с което е даден ход по същество. Разпоредил е делото да се 
докладва на председателя на Осмо отделение за насрочване. С ръкописно 
разпореждане от 19.01.2018 г. и.ф. председателят на Осмо отделение-съдия 
Мирчев е насрочил делото за разглеждане на 12.06.2018 г. 
          На 08.05.2018 г. във ВАС е постъпила жалба от ФЛ срещу същия 
подзаконов НА. С ненаименуван акт от 11.05.2018 г. на жалбоподателя са 
дадени указания изрично да посочи желае ли да се присъедини по оспорването 
по вече образуваното дело. Молба в този смисъл ФЛ е подало на 16.05.2018 г. 
С определение от 29.05.2018 г. тричленен състав на Осмо отделение е допуснал 
встъпването на ФЛ като оспорваща страна и е разпоредил изпращане на препис 
от молбата на В.Адв.С. за становище. Поредното о.с.з. е насрочено за 
29.01.2019 г. 
          Съдия Весела Павлова не е била определяна за докладчик на 
първоинстанционно административно дело през 2016 г., но е имала на доклад 
две несвършени, образувани през 2014 г. и 2015 г. дела. Адм.д. № 4033/2014 г. 
е приключено с решение, обявено на 27.01.2016 г. Адм.д. № 6632/2015 г. е 
приключено с определение от 02.11.2017 г., с което е отменен даден в о.с.з. на 
04.10.2017 г. ход по същество, протестът е оставен без разглеждане и 
производството е прекратено. По образуваното на 11.07.2017 г. адм.д. № 
7915/2017 г., с определение от з.з. на 19.07.2017 г. съдът е повдигнал спор за 
подсъдност между ВАС и АССГ пред Петчленния състав на ВАС и е 
прекратил производството. 
         Съдия Димитър Първанов няма на доклад висящи, несвършени 
първоинстанционни дела към 01.01.2016 г. През същата година са му 
разпределени на доклад две дела - № 4123 и № 10542, които са приключени 
през 2017 г., през която година не е определян за докладчик по 
първоинстанционно дело. 
Адм.д. № 4123/2016 г.  е  образувано на 05.04.2016 г. по оспорване от 
Сдружение на частните болници срещу Наредба за критериите и реда за избор 
на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната 
здравноосигурителна каса сключва договори, приета с ПМС № 45/09.03.2016 
г., обн. ДВ бр. 19 от 11 март 2016 г. Жалбата е постъпила на 24.03.2016 г. С 
разпореждане на заместник-председателя и ръководител на Първа колегия, 
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съдия Румяна Монова, от 28.03.2016 г. Министерският съвет е задължен да 
представи цялата преписка по издаване на акта. Съобщението е изпратено на 
28.03.2016 г. и е получено  от адресата на 01.04.2016 г. На 05.04.2016 г. от 
Министерския съвет е постъпило писмо с приложена към него 
административната преписка по издаване на оспореното постановление. На 
06.04.2016 г. делото е разпределено на случаен принцип от съдия Румяна 
Монова между всички съдии в съда, като за докладчик е определен съдия 
Димитър Първанов. С разпореждане от същата дата делото е докладвано на 
докладчика за произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата, както 
и по съдържащите се в нея искания за спиране производството по делото и  на 
основание чл. 190, ал. 2 АПК, за спиране действието на нормативния акт. С 
определение от 11.04.2016 г., постановено в закрито заседание, ВАС, Осмо 
отделение в състав: Теодора Николова, Димитър Първанов и Аглика Адамова, 
е оставил без уважение искането за спиране действието на обжалвания 
нормативен акт и на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК е спрял производството 
по делото до произнасяне на Конституционния съд по КД № 9/2015 г. На 
06.04.2016 г. по делото е постъпила молба от НЗК за конституирането й като 
страна в производството, а на 18.04.2016 г. е постъпила такава молба и от 
министъра на здравеопазването. 
 С определение в закрито заседание от 11.07.2016 г. съдът в постоянния 
състав, е възобновил производството по делото, конституирал е като страни 
НЗК и министъра на здравеопазването и е разпоредил делото да се докладва на 
председателя на отделението за насрочване на открито съдебно заседание. С 
друго определение от същата дата, съдът е приел жалбата за редовна и 
допустима, конституирал е страните, разпределил е доказателствената тежест, 
задължил е административния орган да представи всички доказателства към 
административната преписка по издаване на оспорения акт и е разпоредил 
съобщение за оспорването да се публикува в Държавен вестник и на интернет 
страницата на съда. С разпореждане от 12.07.2016 г. на председателя на Осмо 
отделение делото е насрочено в о.с.з. на 19.10.2016 г. Съобщението за 
оспорването на постановлението е изпратено за обнародване до Държавен 
вестник на 12.07.2016 г. с писмо, подписано от председателя на съда. На 
27.07.2016 г. по делото са постъпили допълнителни документи от 
Министерския съвет за окомплектоване на административната преписка. В 
о.с.з. на 19.10.2016 г. съдът в състав: председател - съдия Румяна Монова и 
членове - съдия Теодора Николова и съдия Димитър Първанов, е постановил 
определение за даване на ход по същество на делото. С определение, 
постановено на 09.11.2016 г. съдът е отменил определението за даване на ход 
по същество и е указал на ответника да представи в 7-дневен срок 
допълнителни доказателства към административната преписка по издаване на 
акта за установяване на обстоятелства по спазване на чл. 77 АПК и чл. 26, ал. 2 
ЗНА. С разпореждане от 14.11.2016 г. на председателя на Осмо отделение 
съдия Мирослав Мирчев е насрочено открито съдебно заседание за 01.02.2017 
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г. С молба на ответника - Министерски съвет от 18.11.2016 г. по делото са 
представени допълнителни писмени доказателства, съобразно дадените от съда 
указания. В съдебното заседание на 01.02.2017 г. е постановено определение за 
даване на ход по същество на делото. Постановено е решение № 
2730/06.03.2017 г.     
          На доклад на съдия Емилия Миткова през 2016 г. са разгледани 3 дела, 
от които 2 – образувани през 2015 г., приключили с постановяване на решения 
през 2016 г. и 1 – новообразувано. Производството по адм.. № 3764/2016 г., с 
определение от 30.03.2016 г., е присъединено по друго дело на ВАС. През 2017 
г. съдия Миткова е определена за докладчик по две първоинстанционни 
административни дела, които в началото на 2018 г. са приключени с решения.  
Адм.д. № 3764/2016 г. е образувано на 28.03.2016 г., като печата за образуване 
е поставен върху входирано на 23.03.2016 г. определение от 22.03.2016 г., 
постановено по адм.д. № 1751/2016 г. по описа на ВАС, Второ отделение. 
Производството по адм.д. № 1751/2016 г. е образувано на 10.02.2016 г. по 
подадена на 21.01.2016 г. жалба от две ФЛ срещу конкретна разпоредба от 
подзаконов НА – чл. 12, ал. 3 от НУРСТППИ. На 16.03.2016 г. е подадена 
жалба, с която се оспорва чл. 12, ал. 2 от същата наредба от две ФЛ, едното от 
които е жалбоподател и по адм.д. № 1751/2016 г. С разпореждане от 21.03.2016 
г. на съдия Монова е наредено прилагане на жалбата от 16.03.2016 г. за 
съвместно разглеждане по адм.д. № 1751/2016 г. Разглеждащият това дело 
състав с определение от 22.03.2016 г. е приел, че с новата жалба се въвежда нов 
предмет на оспорване и по нея следва да се образува отделно производство. 
Разпоредил е делото да се докладва отново на съдия Монова за 
администриране и определяне на съдия докладчик. Образуваното на 28.03.2016 
г. адм.д. № 3764/2016 г. е разпределено на същата дата между всички съдии от 
ВАС и за докладчик е определена съдия Емилия Миткова. С разпореждане от 
28.03.2016 г. на председателя на Първа колегия е наредено да се докладва 
делото на съдията докладчик за произнасяне по редовността и допустимостта 
на жалбата. С определение от 30.03.2016 г. тричленният състав на Осмо 
отделение е присъединил адм.д. № 3764/2016 г. към адм.д. № 1751/2016 г. и е 
прекратил производството по присъединеното дело. Този състав е приел, че в 
двете жалби доводите за незаконосъобразност на оспорените разпоредби на 
чл.12, ал.2 и ал.3 от Наредбата са идентични и поради връзката между двете 
дела следва да се постанови общо решение и производството да продължи по 
по-рано образуваното дело. Съдът се е позовал на процесуална 
целесъобразност и предотвратяване на евентуално противоречиви решения. 
Адм.д. № 3603/2017 г. е образувано на 29.03.2017 г. по протест на прокурор от 
ВАП, срещу чл. 17, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за социално 
подпомагане, приет с ПМС № 243/05.11.1998 г., в сила от 01.11.1998 г., 
последно изменение ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г. Протестът е постъпил в съда на 
15.03.2017 г. С разпореждане на заместник-председателя и ръководител на 
Първа колегия съдия Румяна Монова, от Министерския съвет е изискана 
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цялата преписка по издаване на акта. Съобщението е изпратено на 17.03.2017 г. 
и е получено  от адресата на 21.03.2017 г. На 21.03.2017 г. от Министерски 
съвет е постъпило писмо с приложена към него административната преписка 
по издаване на оспореното постановление. На 29.03.2017 г. делото е 
разпределено на случаен принцип от съдия Румяна Монова между всички 
съдии в съда, като за докладчик е определена съдия Емилия Миткова. С 
разпореждане от същата дата делото е докладвано на докладчика за 
произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата. С определение от 
03.04.2017 г., постановено в закрито заседание, ВАС, Осмо отделение, в състав 
Емилия Миткова, Петя Желева и Весела Павлова, е оставил протеста без 
движение, като е приел, че не отговаря на разпоредбата на чл. 150, ал. 1, т. 5 
АПК, тъй като в него не било посочено към кой момент на изменение на 
оспорената разпоредба е насочен протеста, като по тази причина от 
административния орган е представена административната преписка по 
приемане на постановлението към 05.11.1998 г. Съобщението е изпратено до 
прокуратурата на 05.04.2017 г., връчено е на 07.04.2017 г., а уточнение от 
прокурора е постъпило на 10.04.2017 г. С определение от 11.04.2017 г., 
постановено в закрито заседание от същия съдебен състав, оспорването е 
допуснато до разглеждане, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 
АПК е разпоредено то да се съобщи чрез обнародването му в Държавен 
вестник и на интернет страницата на съда, а на ответника са дадени указания 
да окомплектова преписката с всички доказателства, послужили за издаване на 
оспорения акт в редакцията, обн. ДВ, бр. 89 от 2016 г. С разпореждане от 
12.04.2017 г. на съдия Мирослав Мирчев, по делото е насрочено открито 
съдебно заседание за 27.09.2017 г. Съобщението за оспорването на 
постановлението е изпратено за обнародване до Държавен вестник на 
12.04.2017 г. с писмо, подписано от председателя на съда. На 04.05.2017 г. по 
делото са постъпили допълнителни документи от Министерския съвет за 
окомплектоване на административната преписка. На 10.08.2017 г. по делото е 
постъпило искане от министъра на труда и социалната политика да бъде 
конституиран в производството по делото. С определение от 14.08.2017 г. 
съдът в състав: председател Йордан Константинов и членове Емилия Миткова 
и Милена Славейкова, е конституирал като втори ответник по делото 
министъра на труда и социалната политика.  
          В откритото съдебно заседание на 27.09.2017 г. съдът в постоянния си 
състав е постановил определение за даване на ход по същество на делото. С 
определение, постановено на 24.10.2017 г. определението за даване на ход по 
същество е отменено и на ответника е указано да представи всички 
доказателства по издаване на акта. С разпореждане от 26.10.2017 г. на 
председателя на Осмо отделение е насрочено о.с.з. за 31.01.2018 г. С молба на 
ответника - Министерски съвет, от 03.11.2017 г. по делото са представени 
допълнителни писмени доказателства, съобразно указанията, дадени от съда. В 
съдебното заседание на 31.01.2018 г. е постановено определение за даване на 
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ход по същество на делото. По делото е постановено решение № 
2250/22.02.2018 г.  
        На доклад на съдия Мария Радева, към 01.01.2016 г. е имало едно 
останало несвършено адм.д. № 11345/2015 г., което е приключено с 
постановено на 18.05.2016 г. решение.. Разпределеното й, образувано през 2017 
г. адм.д. № 2572 също е приключено с решение, постановено на 03.07.2017 г. 
        На доклад на съдия Петя Желева  през 2016 г. са разгледани 5 
първоинстанционни административни дела, от които 3 – образувани през 2015 
г. и 2 – през 2016 г. Производствата по образуваните през 2015 г. дела са 
приключени през 2016 г., като по едно от тях решението е постановено на 
06.01.2017 г. През 2017 г. са приключили производствата по образуваните през 
2016 г. дела, по които са постановени актове по същество. През 2017 г. на 
съдия Желева не са разпределяни първоинстанционни административни дела. 
Адм.д. № 12557/2016 г. е образувано на 14.11.2016 г., като преди това са се 
развили други производства. 
         По жалба на ФЛ срещу отказ на Подуправителя на БНБ е образувано 
първоинстанционно адм.д. № 11081/2013 г. по описа на ВАС, Осмо отделение. 
С определение от 13.05.2014 г. даденият ход по същество на 08.04.2014 г. е 
отменен и жалбата е оставена без разглеждане, а производството прекратено. С 
определение от 08.07.2014 г. по адм.д. № 8438/2014 г. на Петчленен състав, 
Първа колегия /Първо отделение/ определението на тричленния състав на 
Осмо отделение е отменено в частта, с която жалбата е оставена без 
разглеждане. Определението в частта, с която е прекратено производството по 
адм.д. № 11081/2013 г. е оставено в сила и е допълнено, като делото е 
изпратено по компетентност на АССГ за произнасяне по оспорване по реда на 
чл. 256 - чл. 257 АПК за бездействие на органа по чл. 3 ЗИОНК. 
          С решение от 14.04.2015 г. по адм.д. № 6902/2014 г., АССГ, Първо 
отделение, 13 състав, е уважил жалбата срещу Подуправителя на БНБ да 
извърши пряко произтичащо от НА задължение. По жалба срещу това решение 
във ВАС е образувано касационно адм.д. № 6944/2015 г., приключило с 
решение от 31.10.2016 г. на тричленен състав на Осмо отделение, с което е 
обезсилено решението на АССГ и е прекратено производството. Разпоредено е 
делото да се докладва на председателя на Първа колегия на ВАС за образуване 
на производство на основание чл. 256 АПК пред друг тричленен състав на 
ВАС. Съдът е приел, че законодателят урежда обвързаност на компетенциите 
на съда с издателя на акта, а не с конкретното му съдържание. Освен това е 
приел, че изричната препратка на чл. 257 АПК към глава Десета, раздел Първи 
от АПК, обосновава извода, че родовата подсъдност на споровете по този текст 
се обуславя от йерархичното място на ответника в системата на 
изпълнителната власт, а не от вида на дължимото произнасяне. 
            На 14.11.2016 г. е образувано първоинстанционно административно 
дело № 12557/2016 г. Разпределено е на същата дата от съдия Мирчев на съдия 
Петя Желева след изключване на шестима съдии от отделение, участвали в 
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постановяване на решения и определения, свързани с делото. Участвали са в 
разпределението петима съдии, включително и съдия Монова при 5% 
натовареност. Делото е насрочено за разглеждане на 22.11.2017 г., видно от 
списъка за призоваване на лицата, изготвен на 16.11.2016 г. и печата за 
образуване на делото. С ръкописно разпореждане от 31.10.2017 г. на 
председателя на Осмо отделение, съдия Мирчев, делото е пренасрочено за 
30.11.2017 г. на основание заповед № 1998 от 31.10.2017 г. В с.з на 30.11.2017 
г. делото е отложено без дата, за събиране на доказателства. С ръкописно 
разпореждане от 04.12.2017 г. делото е насрочено за 09.05.2018 г., когато е 
даден ход и същото е отложено без дата, за събиране на доказателства. 
Изискано е кредитно досие от банка заедно с други писмени доказателства по 
кредита и е определен 10-дневен срок за представянето им. С ръкописно 
разпореждане от 11.05.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение делото е 
насрочено за 19.09.2018 г. 
Адм.д. № 9106/2016 г. е образувано на 22.08.2016 г. по постъпила на 17.08.201 
г. жалба от „БАКБ“ АД срещу заповед № ЛС-04-1272 от 27.07.2016 г. на 
министъра на правосъдието. Жалбата е постъпила директно във ВАС. С 
разпореждане от 22.08.2016 г. на председателя на Осмо отделение са дадени 
указания на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да представи 
доказателства за платената дължима държавна такса. Наредено е след 
образуване и разпределение на делото, същото да се докладва на докладчика за 
преценка допустимостта на жалбата и страните по делото. На 12.09.2016 г. 
жалбоподателят е изпълнил указанията. Делото е разпределено на 22.08.2016 г. 
от съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение, включително съдия 
Монова. За докладчик е определена съдия Петя Желева. Група на 
разпределение „Осмо отделение-жалба“. С разпореждане от 13.09.2016 г. 
съдията докладчик е констатирал, че са изпълнени указанията, дадени с 
разпореждането на председателя на  отделението и е конституирал страните по 
делото.  Насрочено е о.с.з. за 18.10.2017 г., видно от съставения на 14.09.2016 г. 
списък на лицата за призоваване и от печата за образуване на делото. В о.с.з на 
горепосочената дата е даден ход на делото и жалбата е докладвана. Изслушани 
са явилите се страни, приети са доказателства и е даден ход по същество, като 
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение № 
13855 от 15.11.2017 г. жалбата срещу заповедта на министъра на правосъдието 
е отхвърлена. 
         По касационна жалба срещу решението, във ВАС, Петчленен състав, 
Първа колегия, на 21.12.2017 г. е образувано адм.д. № 14531/2017 г. 
Касационната жалба е постъпила на 04.12.2017 г. и е администрирана от 
председателя на Осмо отделение, съдия Мирчев, с ръкописно разпореждане 
от 05.12.2017 г. С него е наредено връчване на препис от КЖ на насрещната 
страна за отговор и доказателства в 14-дневен срок. Разпоредено е, след 
изтичане на срока делото да се изпрати на председателя на Първа колегия. 
На 21.12.2017 г. делото е разпределено от съдия Монова между съдиите от 
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Първа колегия и за докладчик е определена съдия Мариника Чернева. Видно от 
изготвения на 21.12.2017 г. списък на лицата за призоваване, делото е 
насрочено за 08.02.2018 г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, 
че ще се произнесе в законния срок. С решение № 3067/12.03.2018 г. съдът е 
оставил в сила решението на тричленния състав, Осмо отделение. 
          На доклад на съдия Свилена Проданова през 2016 г. е имало на 
производство 5 първоинстанционни дела, от които останали несвършени от 
2015 г. – 2, 2014 г. – 1 и 2 новообразувани. Три от делата са приключени до 
края на 2016 г. и 2 са висящи към 01.01.2017 г., като заедно с 2 новообразувани 
през 2017 г. съдия Проданова е била докладчик по 4 първоинстанционни 
административни дела. Образуваните през 2017 г. дела са приключени през 
2018 г. с актове по същество. Адм.д. № 2514/2015 г. и адм.д. № 10887/2016 г.  
са свършени през 2017 г., като са обявени за решаване. Производствата по тях 
са прекратени с определение в з.з., след като е отменен дадения ход по 
същество и жалбите са оставени без разглеждане. 
Адм.д. № 5338/2016 г. е образувано на 09.05.2016 г. по постъпила на 
24.03.2016 г. жалба от четири сдружения срещу Наредба № 4 от 10.12.2013 г. за 
утвърждаване на медицински стандарт „Урология“. Жалбата е постъпила 
директно във ВАС. С разпореждане на председателя на Първа колегия от 
28.03.2016 г. е наредено да се изиска от административния орган цялата 
преписка по издаването на обжалвания подзаконов НА в 7-дневен срок от 
получаване на съобщението. Разпореждането е изпълнено от 
административния секретар на съда на 28.03.2016 г. Указанията не са 
изпълнени. Изпратено е ново писмо до МЗ на 21.04.2016 г. и от приложената 
обратна разписка е видно, че същото е получено на 25.04.2016 г. С писмо от 
04.05.2016 г. МЗ е предоставило исканата преписка.  Делото е разпределено на 
10.05.2016 г. от председателя на Първа колегия между всички съдии на ВАС и 
за докладчик е определена съдия Свилена Проданова. Група на разпределение 
„ВАС-подзаконов НА“. На същата дата съдия Монова е разпоредила делото да 
се докладва незабавно на докладчика за произнасяне по редовността и 
допустимостта на жалбата. С определение от 12.05.2016 г. тричленен състав: 
председател – Мирослав Мирчев и членове-Свилена Проданова-докладчик и 
Василка Шаламанова, жалбата е оставена без движение, като са дадени 
указания за отстраняване на нередовностите, които са изпълнени с молби от 
27.05.2016 г. и от 01.06.2016 г. С определение от 13.06.2016 г. съставът е 
допуснал за разглеждане жалбата, подадена от четирите сдружения срещу 
подзаконовия НА. Разпоредено е оспорването да се съобщи чрез обявление в 
ДВ, да се публикува на интернет страницата на ВАС и да се постави копие от 
обявлението на определеното за това място в сградата на съда. Конституирани 
са страните по делото. С ръкописно разпореждане от 20.06.2016 г. на 
председателя на Осмо отделение делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
29.11.2016 г., когато му е даден ход, докладвано е, приети са доказателства, 
даден е и ход по същество, като съдът е обявил, че ще се произнесе със съдебен 
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акт след съвещание. С решение № 14168 от 21.12.2016 г. съдът е отменил 
Наредба № 4 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
„Урология“ /обн. ДВ бр. 2 от 07.01.2014 г./, издадена от МЗ. Съдът е присъдил 
и разноски, за които по предвидения ред са издадени ИЛ с надлежно 
отбелязване върху последната страница на решението. 
Адм.д. № 13875/2017 г. е образувано на 14.12.2017 г. по постъпила на 
10.11.2017 г. жалба срещу отказ на министъра на финансите за разглеждане на 
искане за разсрочване на публични задължения на жалбоподателя. Жалбата е 
постъпила директно във ВАС. Председателят на Осмо отделение е разпоредил 
жалбата да се изпрати на административния орган за представяне в 7-дневен 
срок на окомплектованата преписка. Дадени са указания на жалбоподателя в 7-
дневен срок от съобщението да представи доказателства за платената дължима 
държавна такса. Разпореждането е изпълнено на 14.11.2017 г. Министерството 
на финансите е представило преписката в съда на 22.11.2018 г. На 01.12.2017 г. 
жалбоподателят е изпълнил указанията. Делото е разпределено на 14.12.2017 г. 
от съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение, включително съдия 
Монова. За докладчик е определена съдия Свилена Проданова. Група на 
разпределение „Осмо отделение-жалба“. Делото е насрочено в о.с.з. на 
15.05.2018 г., видно от съставения на 20.12.2017 г. списък на лицата за 
призоваване и от печата за образуване на делото. В о.с.з на горепосочената 
дата е даден ход на делото и същото е отложено във връзка с дадени указания 
на ответника в 3-дневен срок да представи с препис за жалбоподателя 
доказателства за съобщаването на оспорения акт, както и да завери 
представените с преписката доказателства. Делото е отложено без дата и е 
разпоредено да се докладва на докладчика след изпълнение на указанията. С 
разпореждане от 16.05.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение делото е 
насрочено за 06.11.2018 г. Указанията са изпълнени от ответника на 25.05.2018 
г., след удължаване на срока. В о.с.з. на 06.11.2018 г. делото е обявено за 
решаване и решението е постановено на 20.11.2018 г. 
          На доклад на съдия Теодора Николова през 2016 г. се е разглеждало 1 
първоинстанционно дело, образувано през 2015 г., което е приключено  с 
решение през 2016 г. През 2017 г. съдия Николова е определена за докладчик 
по три първоинстанционни административни дела, образувани през същата 
година. Трите дела са свършени през 2017 г., като по 2 е постановен акт по 
същество и по адм.д. № 7354/2017 г., с определение от 15.02.2018 г. е отменен 
дадения ход по същество в о.с.з. на 31.01.2018 г., производството е прекратено 
и делото е присъединено към друго, по-рано образувано. 
Адм.д. № 5604/2017 г. е образувано на 16.05.2017 г. по постъпило писмо на 
КЕВР на 16.05.2017 г., към което са приложени две жалби срещу Наредба № 1 
за регулиране на цените на електрическа енергия /обн. ДВ бр.25 от 2017 г./. На 
16.05.2017 г. делото е разпределено от съдия Монова между всички съдии на 
ВАС и за докладчик е определена съдия Теодора Николова. Групата на 
разпределение е „ВАС-подзаконов нормативен акт“. С разпореждане от същата 
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дата на съдия Монова е наредено да се докладва делото на докладчика за 
проверка на допустимостта и редовността на жалбата. С определение от 
12.06.2017 г. тричленен състав на Осмо отделение е приел жалбата за редовна 
и допустима. Конституирал е страните и е постановил обнародване на 
оспорването в ДВ. Наредено е делото да се докладва на председателя на Осмо 
отделение, който с разпореждане от 14.07.2017 г. е насрочил съдебно заседание 
на 06.12.2017 г. В съдебното заседание е даден ход на делото. Докладвани са 
жалбите, изслушани са страните, приети са доказателства и по искането за СТЕ 
съдът е обявил, че ще се произнесе в з.з., като делото е отложено без дата. С 
определение от з..з. на 28.12.2017 г. съдът е назначил поисканата СТЕ. С 
разпореждане от 29.12.2017 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение делото е 
насрочено за 06.06.2018 г., с призоваване на вещото лице и страните. В о.с.з. е 
даден ход на делото, докладвани са жалбите, прието е заключението на вещото 
лице и е даден ход по същество, като съдът е обявил, че ще се произнесе със 
съдебен акт след съвещание. С определение № 6391 от 22.05.2017 г., 
постановено от състав на Трето отделение, към описаното дело е присъединено 
адм.д. № 5605/2017 г.  
 
          КОНСТАТАЦИИ: 

Първоинстанционните административни дела, разпределени на съдиите в 
Осмо отделение на ВАС, не съставляват съществен дял от разглежданите 
производствата, предвид материята на отделението. Образуваните и 
разпределени първоинстанционни дела са предимно тези по жалби срещу 
подзаконови нормативни актове, които се разглеждат от всички съдии във 
ВАС, но и те са малко на брой. 

Образуваните по жалби срещу подзаконови нормативни актове 
административни дела се разпределят от зам.председателя на ВАС и 
ръководител на Първа колегия между всички съдии във ВАС, при 100 % 
натовареност, без изключение. Образуваните по жалби срещу индивидуални 
административни актове, според материята на отделението, 
първоинстанционни административни дела, се разпределят от председателя на 
отделението. При образуването и разпределението на делата, съответният 
административен ръководител има задължението да следи за правилното 
първоначално определяне на вида, категорията и материята на делото. По 
проверените дела не бяха констатирани грешки в този смисъл. 

Когато жалбата срещу подзаконов нормативен акт е постъпила чрез 
органа, който го е издал, с приложена административна преписка по 
издаването му, делото се образува и разпределя в срок до три дни от 
постъпване на книжата. По-дълги срокове се установиха по постъпилите 
директно в съда жалби и при неокомплектовани административни преписки. 
Жалбата се администрира от  ръководителя на Първа колегия на ВАС, преди да 
бъде образувано делото, а неговите разпореждания се изпълняват от 
административния секретар на съда. 
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Едновременно с разпределението на делото, председателят на Първа 
колегия постановява разпореждане за незабавното му докладване на 
определения съдия-докладчик, за да се извърши проверка и преценка по 
редовността и допустимостта на жалбата. Подобно разпореждане постановява 
и председателят на отделението, образуващ и разпределящ останалите 
първоинстанционни дела. По всички първоинстанционни дела тричленният 
състав, в който участва докладчикът, след евентуално отстраняване на 
нередовности, постановява определение с което приема за разглеждане 
жалбата, конституира страните и разпорежда докладване на делото за 
насрочването му в о.с.з. Оспорването на подзаконовия нормативен акт се 
съобщава по съответния ред. Насрочването на първоинстанционните дела за 
разглеждане в о.с.з. се извършва или от председателя на колегията, или от 
председателя на отделението, но не и от докладчика по делото, което е 
съобразено с Вътрешните правила за документооборота във ВАС, но е в 
противоречие с разпоредбата на чл. 157, ал.1, изр. второ, вр. чл. 196 АПК. По 
този начин се процедира и при отлагане на делото от о.с.з. Председателят на 
Осмо отделение постановява изрични актове за насрочването на о.с.з. 

По проверените дела се констатират различни срокове от образуване на 
съответното дело до първото о.с.з., в което то е насрочено за разглеждане. Тези 
срокове варират от два месеца до една година.  

Производствата по този вид дела приключват,  както с обявяването им за 
решаване в първото насрочено о.с.з., така и след проведени 2 и повече о.с.з. 
Причините за проведени повече от едно с.з. по-често са обективни. Основните 
причини за продължаващото към датата на проверката производство по адм.д. 
№ 4300/2014 г., единственото неприключено от образуваните преди 01.01.2016 
г. дела, са най-вече обективни, свързани с допуснатата СИЕ, по която вещите 
лица се определят по специален ред по ЗКИ. Назначаваните в.л. са правили 
отводи на различни основания и по различни причини, заменяни са, 
продължаван е срока за изготвяне на експертното заключение. Страните по 
делото също са злоупотребявали с правото да искат отлагане на о.с.з. 

Постановените отмени на хода по същество са свързани най-често с 
необходимостта от събиране на относими доказателства. Спрените 
производства са администрирани своевременно и редовно и възобновяването е 
извършено в кратки срокове след отпадане на пречките по движението. 

Съдиите от Осмо отделение са постановявали съдебните решения по 
проверените първоинстанционни административни дела в едномесечен срок. 
Своевременно са се произнасяли и по допустимостта на жалбите.  

Препоръки, с оглед подобряване дейността на отделението по отношение 
насрочването на първоинстанционните дела, следва да бъдат дадени, 
съобразени с изменението на АПК, в сила от 01.01.2019 г. 
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  2. КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. 
 
    2. 1. Касационни дела, разгледани в открито заседание 
В обобщената статистическа справка е посочено, че висящите в 

отделението към 01.01.2016 г. дела са 962 броя. Според приложения списък на 
делата по номера, несвършени в края на 2015 г. броят им възлиза на 932, т.е. с 
30 по-малко.  От тях 1 е образувано през 2012 г., 4 – през 2013 г., 177 – през 
2014 г. и 750 – през 2015 г. От предоставения на проверяващите общ списък с 
делата по номер и дата на образуване за 2016 г. и 2017 г., се установи, че 
образуваните през 2016 г. касационни дела са 836, а образуваните през 2017 г. 
са 665. В общата справка  е посочен общ брой на образуваните през двете 
години дела 1539. Общият брой свършени дела през 2016 г. и 2017 г. според 
статистиците е 2054 дела. По списъка с делата, свършени през двете години 
общият брой се установява на 1949. Останалите несвършени дела към 
01.01.2018 г. са посочени като общ брой 447.  

През проверяваните 2016 г. и 2017 г. се откроява тенденция към 
намаляване на броя висящи, неприключени в края на годината касационни 
производства, сочеща на подобряване в дейността касаеща бързината на 
производствата. 

Всички съдии от отделението участват в разпределението на 
административните касационни дела, разглеждани в о.с.з., при 100% 
натовареност, с изключение на ръководителя на отделението – съдия Мирчев, 
който е с 30% натовареност до м. март 2017 г., а след това с 50% натовареност 
/временно със 100%/. През м. март 2016 г., предвид големия брой дела с 
предмет на обжалване ревизионни актове, със заповед на председателя на 
ВАС, временно е определена 100 % натовареност на председателите на Първо 
и Осмо отделение в системата за случайно разпределение на касационните 
данъчни дела. Временно, до м. ноември на 2016 г. е определена и 20% 
натовареност на заместника на председателя и ръководителя на Първа колегия 
на ВАС в системата за случайно разпределение на същия вид дела. 

По съдии цифрите, според статистиците на ВАС, са както следва: 
Съдия Мирослав Мирчев, който е ръководител на отделението през 

проверявания период, е разгледал през 2016 г. общо 90 броя касационни дела, 
като 24 от тях са останалите несвършени от предходни периоди и 66 са 
новообразуваните. Приключените в края на 2016 г. дела са 72. През 2017 г. 
съдия Мирчев е разгледал общо 84 дела, 18 останали несвършени в края на 
2016 г. и 66 новообразувани. Приключените дела са 66 и отново 18 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Аглика Адамова е разгледала през 2016 г. общо 201 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 130 
и новообразувани – 71. Приключените в края на 2016 г. дела са 111. През 2017 
г. съдия Адамова е разгледала общо 102 дела, 90 останали несвършени в края 
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на 2016 г. и 12 новообразувани. Приключените дела са 101 и само едно е 
останало висящо към 01.01.2018 г. 

Съдия Василка Шаламанова е разгледала през 2016 г. общо 186 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 99 
и новообразувани – 87. Приключените в края на 2016 г. дела са 92 и 
несвършени са останали 94. През 2017 г. съдия Шаламанова е разгледала общо 
164 касационни дела, от които – останалите несвършени в края на предходната 
годна са 94 и 70 – новообразувани. През същата година тя е свършила 112 дела 
и към 01.01.2018 г. е имала на доклад 52 броя висящи касационни дела.  

Съдия Весела Павлова е разгледала през 2016 г. общо 189 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  са 
били 100, а новообразуваните – 89. Приключените в края на 2016 г. дела са 92. 
През 2017 г. съдия Павлова е разгледала общо 173 дела, 97 останали 
несвършени в края на 2016 г. и 76 новообразувани. Приключените дела са 121 
и 52 са останали висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Димитър Първанов е разгледал през 2016 г. общо 207 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  са 
били  115, а новообразуваните – 92. Приключените до края на 2016 г. дела са 
107. През 2017 г. съдия Първанов е разгледал общо 152 дела, 100 останали 
несвършени в края на 2016 г. и 52 новообразувани. Приключените дела са 114 
и 38 са останали висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Емилия Иванова е разгледала през 2016 г. общо 19 броя 
касационни дела, от които 1 останало несвършено към 31.12.2015 г. и 
новообразувани – 18. Към края на 2016 г. няма приключени дела. През 2017 г. 
съдия Иванова е разгледала общо 79 дела, 19 останали несвършени в края на 
2016 г. и 60 новообразувани. Приключените дела са 17 и 62 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Емилия Миткова е разгледала през 2016 г. общо 207 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 115 
и новообразувани – 92. Приключените до края на 2016 г. дела са 110. През 2017 
г. съдия Миткова е разгледала общо 162 дела, 97 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 65 новообразувани. В края на годината са приключени 111 дела и 
са останали висящи към 01.01.2018 г. 51 броя дела.  

Съдия Мария Радева е разгледала през 2016 г. общо 111 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 25   
и новообразувани – 86. Приключените в края на 2016 г. дела са 86. През 2017 г. 
съдия Радева е разгледала общо 94 дела, 25 останали несвършени в края на 
2016 г. и 69 новообразувани. Приключените дела са 78 и 16 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Петя Желева е разгледала през 2016 г. общо 217 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди   са 
124, а новообразуваните – 93. Приключените в края на 2016 г. дела са 107. През 
2017 г. съдия Желева е разгледала общо  179 дела,  останали несвършени в 
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края на 2016 г. 110 и  новообразувани 69. Свършените дела са 119 и 60 са 
останали висящи към 01.01.2018 г.  

Съдия Свилена Проданова е разгледала през 2016 г. общо 200 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 109 
и новообразувани – 91. Приключените до края на 2016 г. дела са 107. През 2017 
г. съдия Проданова е разгледала общо 149 дела, 93 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 56 новообразувани. Приключените дела са 110 и 39 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

Съдия Теодора Николова е разгледала през 2016 г. общо 211 броя 
касационни дела, от които останалите несвършени от предходни периоди  - 120 
и новообразувани – 91. Приключените до края на 2016 г. дела са 109. През 2017 
г. съдия Николова е разгледала общо 170 дела, 102 останали несвършени в края 
на 2016 г. и 68 новообразувани. Приключените дела са 112 и 58 са останали 
висящи към 01.01.2018 г. 

 
На случаен принцип бяха проверени дела, все още неприключени 

към периода на проверката, обявени за решаване или невърнати на 
административните съдилища.  

 
Съдия  Мирослав Мирчев 
На проверяващите бе предоставен списък с несвършените, висящи към 

01.01.2018 г. дела с докладчик съдия Мирчев, в който е записано само едно 
дело – адм.д. № 11185/2017 г. Според съдебните деловодители всички 
касационни дела, на доклад на съдия Мирчев, са приключени към датата на 
проверката и са върнати на съответните административни съдилища. 

След справки, извършени от проверяващите в описните и срочните книги 
на отделението, бяха изискани разпечатки от деловодната програма, според 
които: 

Адм.д. № 1101/2016 г. е образувано на 29.01.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 3783/2012 г. на АС – Пловдив, с което е отменен 
ревизионен акт, потвърден с решение на директора на Д”ОДОП” – Пловдив, с 
който акт на търговско дружество допълнително е начислен ДДС в размер на 
171792,42 лева  и лихви в размер на 61443,96 лева. Делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 15.03.2016 г., когато е обявено за решаване. Решение № 
3747 е обявено на 01.04.2016 г. С него изцяло е отменено атакуваното решение 
на АС – Пловдив и вместо това е постановено друго, с което жалбата срещу РА 
е отхвърлена. Съставът разгледал делото: председател Мирослав Мирчев-
докладчик и членове – Свилена Проданова и Василка Шаламанова.   

Адм.д. № 7322/2016 г. е образувано на 22.06.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 388/2016 г. на АС – Варна, с което е отменен акт за 
прихващане или възстановяване, потвърден с решение на директора на 
Д”ОДОП” и административната преписка е върната на ТД на НАП за ново 
произнасяне по искането, при съблюдаване на указанията по тълкуване и 
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прилагане на закона, дадени в решението. Делото е обявено за решаване в 
насроченото за разглеждането му о.с.з. на 11.10.2016 г.  Решението е 
постановено от състав: председател Мирослав Мирчев-докладчик и членове – 
Свилена Проданова и Василка Шаламанова. Обявено е на 25.10.2016 г. 

Адм.д. № 4555/2017  г. е образувано на 20.04.2017 г. по  касационна 
жалба срещу решението от 28.12.2016 г. и по частна жалба срещу 
определението от 01.03.2017 г. по адм.д. № 10008/2016 г. на АССГ. С 
решението е отменен частично акт за прихващане и/или възстановяване, а с 
определението е допълнено решението в частта за разноските. Делото е 
обявено за решаване в насроченото на 13.06.2017 г. о.с.з. Решението е 
постановено на 30.06.2017 г. от състав: председател Мирослав Мирчев-
докладчик и членове – Свилена Проданова и Василка Шаламанова. 

Адм.д. № 9741/2017 г. е образувано на 13.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решението по адм.д. № 10201/2016 г. на АССГ, с което е отхвърлена 
жалбата на дружеството срещу РА, поправен с РА, потвърдени с решение на 
директора на Д”ОДОП” – София. Касаторът е подал и молба за отправяне на 
преюдициално запитване до СЕС. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
03.04.2018 г., когато е даден ход по същество. С решение от 02.05.2018 г. съдът 
/председател Мирослав Мирчев и членове – Василка Шаламанова и Мария 
Радева/ е оставил без уважение искането за отправяне на преюдициално 
запитване до СЕС по конкретизирани в молба от 03.04.2018 г. въпроси и е 
потвърдил обжалваното решение. 

 
Съдия  Аглика Адамова 
Съгласно предоставения списък с висящи към същата дата касационни 

дела, на доклад на съдия Адамова, те са 33, приключени до 09.05.2018 г. 
Тридесет и две от делата са свършени, както следва: 6 – през м. февруари 2018 
г., 13 – през м. март 2018г. , 10 – през м. април 2018 г. и 3 – на 09.05.2018 г. 
Всички дела към датата на проверката са върнати в съответните 
административни съдилища. Установи се само 1 дело /адм.д. № 9092/2016 г./, 
производството по което не е приключило към датата на проверката, тъй като е 
било спряно и поради тази причина е описано в точката за спрените 
касационни дела на Осмо отделение.  

След справки, извършени от проверяващите в описните и срочните книги 
на отделението, бяха изискани разпечатки от деловодната програма по 
следните дела: 

Адм.д. № 7086/2016 г. е образувано на 16.06.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 3242/2015 г. на АС – Пловдив, с което е уважена 
жалба на дружество срещу РА. Делото е насрочено за разглеждане на 
09.03.2017 г., когато съдът /председател Теодора Николова и членове – 
Димитър Първанов и Аглика Адамова-докладчик/ е дал ход по същество. С 
определение № 2866/09.03.2017 г., в закрито заседание, съдът е отменил хода 
по същество и извършените пред касационната инстанция 
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съдопроизводствените действия. Оставил е без разглеждане касационната 
жалба и е прекратил производството по делото. Служебната проверка за 
допустимост на касационното оспорване е установила липса на абсолютната 
процесуална предпоставка - правосубектност на ответника по жалбата. 
Дружеството е било заличено в Търговския регистър, тъй като в едногодишния 
срок от вписване на решението по чл. 632, ал. 1 ТЗ не е поискано 
възобновяване на производството по несъстоятелност. Обстоятелството е 
настъпило в хода на касационното производство. 

Адм.д. № 587/2016 г. е образувано на 15.01.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 12198/2013 г. на АССГ, с което е отхвърлена жалба 
на дружество против РА, поправен с РА, изменен и потвърден с решение на 
директора на Д”ОДОП”. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
15.03.2017 г., когато съдът /председател Теодора Николова и членове – 
Димитър Първанов и Аглика Адамова-докладчик/ е дал ход по същество. 
Решенето е постановено и обявено на 18.04.2017 г. 

Адм.д. № 2392/2017 г. е образувано на 27.02.2017 г. по касационна жалба 
против решение от 02.11.2016 г. по адм.д. № 3954/2016 г. на АССГ, с което 
отхвърлена жалба на дружество против РА, потвърден в оспорената част с 
решене на директора на Д”ОДОП”. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 
на 10.05.2017  г., когато съдът /председател Теодора Николова и членове – 
Димитър Първанов и Аглика Адамова-докладчик/ е дал ход по същество. 
Решението е постановено и обявено на 22.05.2017 г. 

 
Съдия Василка Шаламанова 
Според представения със статистическата справка списък с касационни 

дела, на доклад на съдия Шаламанова, неприключени към 01.01.2018 г., броят 
им възлиза на 55. От тях 49 са образувани през 2017 г., 3 – през 2016 г., 1 – през 
2015 г. и 2 – през 2013 г. В същия списък са посочени проведените последни 
о.с.з. до проверката по посочените касационни дела. Заседания през м. януари 
– по 9 дела, през м. февруари – по 10, през м. март – по 10, през м. април – по 
12 и през м. май – по 14. Адм.д. № 3886/2013 г., образувано на 22.03.2013 г., е 
обявено за решаване на 08.05.2018 г. и решението е постановено на 30.05.2018 
г. Преди това, по делото на два пъти е даван ход по същество и отменян, като 
производството е спирано, първият път заради образувано във ВАС 
тълкувателно дело, а вторият път – заради образувано в СЕС дело по 
преюдициално запитване. Адм.д. № 4886/2013 г. е образувано на 15.04.2013 г. 
и е обявено за решаване на 15.05.2018 г., решението е постановено на 
30.05.2018 г.  В общи линии производството е протекло по идентичен начин, 
както и по първото цитирано дело. Адм.д. № 7167/2015 г. е образувано на 
18.06.2015 г. и е свършено на 27.09.2016 г., в първото насрочено о.с.з., когато е 
даден ход по същество по касационната жалба и решението е постановено на 
18.10.2016 г. По делото са постановени още три решения, последното от 
15.03.2018 г., с 2 от които, постановени в з.з., са допуснати поправки на ОФГ в 
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основното решение, а с решението от 15.03.2018 г., след проведено на 
27.02.2018 г. о.с.з., е отхвърлено искане за тълкуване на основното решение, 
поправено с другите две. По всяко от образуваните през 2016 г. адм. дела №№ 
4669, 6300 и 8382, са проведени по две съдебни заседания, което е допринесло 
за продължителността на производствата, като се имат предвид дългите 
срокове за насрочване на първото заседание и при определяне на датата на 
отложеното заседание. По адм.д. № 4669/2016 г. в първото о.с.з. ход на делото 
не е даден, тъй като тогава е констатирана нередовност в касационната жалба, 
оставена без движение. По адм.д. № 6300/2016 г., в първото о.с.з. е направено 
оттегляне на касационната жалба от един от касаторите и тъй като другият 
касатор, респ. ответник по оттеглената жалба, не се е явил в о.с.з., е следвало 
да бъде запознат с процесуалното действие по приемане на оттеглянето и 
прекратяване на производството в тази му част. Първото о.с.з. по адм.д. № 
8382/2016 г. е било отложено без да му се дава ход, като е уважена молба на 
една от страните, позовала се на обективни, здравословни причини за 
неявяване в това с.з.           

Проверени бяха делата: 
Адм.д. № 7533/2017 г. Образувано е на 30.06.2017 г. по постъпила на 
28.06.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС – Кюстендил по адм.д. 
№ 363/2016 г. Разпределено е на 30.06.2017 г. от съдия Мирчев между съдиите 
от Осмо отделение и за докладчик е определена съдия  Василка Шаламанова 
/съдия Монова не участва в разпределението/, съдия Мирчев – при 100%, група 
на разпределение „ 8-мо отделение – кж ЗМДТ“. Касационните дела по ЗМДТ 
са обособени като самостоятелна група за разпределение, както и тези по 
ПАМ. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 06.02.2018 г., видно от 
съставения на 10.07.2017 г. списък на лицата за призоваване и от печата за 
образуване. На 06.02.2018 г. /председател – Мирослав Мирчев и членове – 
Свилена Проданова и Василка Шаламанова-докладчик/ е даден ход на делото, 
докладвано е, изслушани са страните, приети са писмените доказателства и е 
отложено без дата. На касатора е дадена възможност да представи за 
послужване и с цел сверка определена заповед. С разпореждане от 07.02.2018 
г.  на и.ф. председателя на Осмо отделение – съдия Мирчев, делото е 
насрочено в о.с.з. на 20.03.2018 г. В о.с.з. на 20.03.2018 г. съдът е оставил без 
движение касационната жалба. Указал е на касатора, в 7-дневен срок от 
заседанието, с препис за ответната страна, да конкретизира от чие име е 
подадена касационната жалба, както и да представи пълномощно, подписано 
от издателя на акта за участие в първоинстанционното производство и в 
касационното производство, вкл. чрез евентуално потвърждаване на 
извършените процесуални действия. Указани са последиците при 
неизпълнение. На 22.03.2018 г. във ВАС е постъпила молба, с която е 
конкретизиран  касационният жалбоподател – страна по първоинстанционното 
дело и от него е представено пълномощно за адвоката. Според молителя 
първоинстанционният съд неправилно е конституирал страната старши 
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инспектор  в отдел „Местни данъци и такси“ в община Дупница, вместо 
началник отдел „Местни данъци и такси“ в община Дупница. С разпореждане 
от 02.04.2018 г.  на докладчика е наредено делото да се докладва на 
председателя на Осмо отделение за насрочване в о.с.з. Насрочено е за 
18.09.2018 г. 
Адм.д. № 11603/2017 г. Образувано е на 12.10.2017 г. по постъпила на 
10.10.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС – Варна по адм.д. № 
2946/2016 г., трети състав. Разпределено е на 12.10.2017 г. от съдия Мирчев и 
за докладчик е определена съдия Шаламанова. С разпореждане от 12.10.2017 г. 
на председателя на Осмо отделение – съдия Мирчев са дадени указания на 
жалбоподателя да представи документ за платена дължима д.т. разпоредено е 
делото да се докладва на докладчика за преценка  по допустимостта и 
страните. Жалбоподателят е изпълнил указанията с молба от 30.10.2017 г. 
Видно от списъка на лицата за призоваване, съставен на 02.11.2017 г. и печата 
за образуване на делото, о.с.з. е насрочено за 24.04.2018 г., когато не е даден 
ход.  Съдът /председател – М. Мирчев и членове – Св. Проданова и В. 
Шаламанова-докладчик/ е счел, че  делото следва да бъде отложено, с оглед 
изложеното в молба на касатора от 20.04.2018 г.  обстоятелство, че се намира 
извън България  и не е в състояние да организира защитата си. Разпоредено е в 
призовката до него за следващото с.з. изрично да бъде вписано, че следва да 
организира защитата си, предвид приключване на делото в разумни срокове. С 
разпореждане от 25.04.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение – съдия 
Мирчев о.с.з. е насрочено за 09.10.2018 г. 

 
Съдия Весела Павлова 
Според предоставената статистическа справка с приложен списък на 

делата по номера, висящите към 01.01.2018 г. касационни дела, на доклад на 
съдия Павлова, са 62 броя. В него са включени 5 частни производства, всички 
образувани през м. декември 2017 г. и приключени към датата на проверката, 
както и адм.д. № 11927/2017 г., образувано на 20.10.2017 г. по молба за отмяна 
на влязло в сила  решение по адм.д. № 7419/2016 г. на АССГ, приключено на 
18.04.2018 г. Посоченото в списъка адм.д. № 11873/2014 г. е обявено за 
решаване в първото о.с.з., в което е насрочено за разглеждане – 28.10.2015 г., а 
решението е постановено на 03.11.2015 г. С определение от 10.03.2016 г., в з.з. 
от 09.03.2016 г. без разглеждане е оставено искане за допълване на решението 
по реда на ч. 176 АПК. Описаните касационни производства включват  
няколко групи дела: данъци, мита, ЗМДТ и други /ПАМ/. От висящите към 
01.01.2018 г. общо 54 касационни дела, 2 са образувани през 2013 г., 1 – през 
2014 г., 2 – през 2016 г. и останалите – през 2017 г. Посочените последни с.з. 
по делата са проведени съответно: през м. януари  - 9, през м. февруари – 11, 
през м. март – 13, през м. април – 12 през м. май – 10.  

Адм.д. № 8139/2016 г. е образувано на 11.07.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 3064/2015 г. на АС – Пловдив и в първото о.с.з., в 
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което е насрочено за разглеждане, на 20.09.2017 г., му е даден ход по същество. 
С определение от з.з. на 18.10.2017 г.протоколното определение, с което е 
даден ход по същество е отменено, предвид констатирането в срока за 
произнасяне нередовно призоваване на касационния жалбоподател и делото е 
докладвано за насрочване в о.с.з. на председателя на Осмо отделение. В о.с.з. 
на 04.04.2018 г. отново е даден ход на делото по същество и решението е 
постановено на 02.05.2018 г. 

Адм.д. № 9139/2016 г. е образувано на 23.08.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение по адм.д. № 1993/2015 г. на АС – Пловдив. Обявено е за 
решаване в насроченото на 11.10.2017 г. открито с.з. от състав /Емилия 
Миткова-председател и членове – Петя Желева и Весела Павлова-докладчик/. 
С определение от з.з. на 14.11.2017 г. съдът е отменил протоколното 
определение за ход по същество и е дал на касатора 14-дневен срок за 
представяне на доказателства, относно точната дата на подаване на 
касационната жалба.  С определение от з.з. на 21.12.2017 г. съставът е наредил 
връчване на препис от молбата с доказателствата в изпълнение на дадените с 
предходното определение указания на ответника за становище. Делото е 
докладвано на председателя на Осмо отделение за насрочване. В о.с.з. на 
25.04.2018 г. делото е обявено за решаване от състав /председател Емилия 
Миткова-докладчик и членове – Петя Желева и Мария Радева/. Решението е 
постановено на 22.05.2018 г.  Делото не е проверено, тъй като е върнато на АС 
– Пловдив, поради което не може да се установи причината и начина на замяна 
на първоначалния докладчик. 

Проверени са дела, едно от които не фигурира в предоставения списък с 
висящи към 01.01.2018 г.: 
Адм.д. № 1781/2017 г. Образувано е на 13.02.2017 г. по постъпила  на 
09.02.2017 г. касационна жалба срещу решението на АССГ по адм.д. № 
8808/2012 г., Първо отделение, 4 състав. Разпределено е на 13.02.2017 г. от 
съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение, с изключване на участвалите 
в предишното разглеждане на спора, и за докладчик е определена съдия Весела 
Павлова. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 13.12.2017 г., видно от 
списъка на лицата за призоваване, съставен на 16.02.2017 г. и  печата за 
образуването. На 12.12.2017 г. е постъпила молба от касатора да не се дава ход 
на делото в с.з., тъй като поради заболяване не може да се яви, а освен това е 
оттеглил пълномощията на процесуалните си представители. В о.с.з. на 
13.12.2017 г. е даден ход на делото, докладвани са касационната жалба и 
молбата на касатора от 12.12.2017 г. Съдът е приел последната за основателна 
и е отложил делото  за друга дата, с ново призоваване на страните. С 
разпореждане на и.ф. председателя на Осмо отделение от 20.12.2017 г. делото е 
насрочено за 09.05.2018 г. С молба от 09.05.2018 г. касатора отново е поискал 
отлагане на делото, предвид хоспитализирането му, удостоверено със 
служебна бележка от административния директор на УМБАЛ „Света 
Екатерина“ ЕАД.  В о.с.з. на 09.05.2018 г. не е даден ход на делото и то е 
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отложено без дата. С разпореждане на и.ф. председателя на Осмо отделение е 
насрочено за 19.09.2018 г. 
Адм.д. № 8304/2017 г. Образувано е на 24.07.2017 г. по постъпила на 
18.07.2017 г. касационна жалба срещу решение по адм. д. № 11949/2014 т. на 
АССГ, Първо отделение, 6 състав. Разпределено е на 24.07.2017 г. от съдия 
Мирчев между съдиите от Осмо отделение и за докладчик е определена съдия 
Весела Павлова. В разпределението участва съдия Монова. Делото е насрочено 
в о.с.з. на 07.02.2018 г., видно от списъка, съставен на 27.07.2017 г. и печата за 
образуване. На 24.01.2018 г. във ВАС, от процесуалния представител на 
ответника, е подадено допълнение към жалба срещу определение от 31.03.2017 
г., постановено по адм.д. № 11949/2014 г. на АССГ. С разпореждане от 
24.01.2018 г. на докладчика по делото е указано на лицето, от чието име е 
подадено допълнението да уточни и представи в 7-дневен срок оригинал от 
частна жалба срещу определението на АССГ, доколкото  по адм.д. № 
6000/2017 г. на ВАС, Първо отделение вече има произнасяне. Указанията са 
изпълнени с молба от 30.01.2018 г. и на следващия ден докладчикът е 
разпоредил преписи от двете молби да се изпратят на насрещната страна за 
запознаване.  В о.с.з. на 07.02.2018 г. съдът /председател Емилия Миткова и 
членове – Петя Желева и Весела Павлова-докладчик/ е дал ход на делото, 
докладвал е касационната жалба, допълнение към жалба и молба за оттегляне 
на направеното допълнение, изслушал е становищата на страните, оставил е 
без разглеждане допълнение на жалба от 24.01.2018 г. и е прекратил 
производството в тази част. Постановеното протоколно определение е 
подписано от тричленния състав. Съдът е приел представените писмени 
доказателства и е дал възможност на ответника по касационната жалба да 
ангажира допълнителни доказателства във връзка с представените в с.з.  от 
касатора, в 14-дневен срок от заседанието. Следващото о.с.з. е насрочено за 
13.06.2018 г., с разпореждане от 13.02.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо 
отделение. Доказателствата са представени с молба от 13.02.2018 г., подадена 
от ответника по жалбата. Изпратени са преписи за становище на касатора и от 
него е постъпило становище на 27.02.2018 г. Във връзка с това становище 
ответникът е подал молба на 13.03.2018 г., с която е представил допълнителни 
доказателства, изпратени преписи от тях за запознаване на касатора. Делото е 
включено в списъка с дата на последно с.з.  -  07.02.2018 г. 
 

Съдия Димитър Първанов 
Според приложения списък на делата по номера към изготвената от съда 

справка, висящите към 01.01.2018 г. касационни дела на доклад на съдия 
Първанов са 63 броя. От тях 5 са частни производства, образувани през м. 
декември 2017 г. Основната група дела са „данъци”, като само 2 са посочени 
като „други”. От несвършените към 01.01.2018 г. касационни дела, 1 е 
образувано през 2015 г. и 3 – през 2016 г. Останалите са образувани през 2017 
г. Адм.д. № 14596/2015 г. е образувано на 28.12.2015 г. и е обявено за 
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решаване на 25.04.2018 г., решението е постановено на 25.07.2018 г. Адм.д. № 
11203/2016 г. е образувано на 04.10.2016 г. и е насрочено за разглеждане в 
о.с.з. на 25.10.2017 г., когато не е даден ход на делото, тъй като е уважена 
молба за отлагане, предвид възникнал непредвиден здравословен проблем за 
представляващия дружеството. В следващото о.с.з. на 07.03.2018 г., делото е 
обявено за решаване, а решението е постановено на 30.03.2018 г. Адм.д. №  
11992/2016 г. е образувано на 25.10.2016 г. по касационна жалба против 
решение по адм.д. № 880/2015 г. на АС – Велико Търново. Насрочено е за 
разглеждане в о.с.з. на 08.11.2017 г., когато му е даден ход по същество. С 
определение от з.з. на 27.11.2017 г. тричленният състав /председател Теодора 
Николова и членове – Димитър Първанов-докладчик и Аглика Адамова/ е 
отменил протоколното определение за даване ход на делото по същество и е 
оставил касационната жалба без движение, тъй като е била изготвена от 
адвокат без пълномощия. След отстраняване на нередовностите, делото е 
насрочено в о.с.з. на 09.05.2018 г., когато е отложено по молба на страна, 
предвид влошено здравословно състояние. В о.с.з. на 19.09.2018 г. ход на 
делото отново не е даден, по молба на касационния жалбоподател, 
възпрепятстван служебно да се яви. В следващото о.с.з. на 28.11.2018 г.  е 
даден ход на делото по същество.  Адм.д. № 14335/2016 г. е образувано на 
22.12.2016 г. по касационна жалба против решение по адм.д. № 2180/2016 г. на 
АС – Варна. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 13.12.2017 г., когато не е 
даден ход на делото и касационната жалба е оставена без движение. На 
жалбоподателя е даден срок да внесе д.т. в размер на 25 лева. С определение от 
з.з. на 09.02.2018 г. тричленният състав /председател Теодора Николова и 
членове – Димитър Първанов-докладчик и Емилия Иванова/ е оставил без 
разглеждане касационната жалба и е прекратил производството по делото, тъй 
като дадените от съда задължителни указания по отстраняване на 
нередовностите не са изпълнени. 

Проверени бяха делата:  
Адм.д. № 9482/2017 г. Образувано е на 11.09.2017 г. по постъпили на 
05.09.2017 г. две касационни жалби срещу решение на АС – Варна по адм.д. № 
258/2017 г., 4 състав. Делото е разпределено на 11.09.2017 г. от председателя 
на Осмо отделение – съдия Мирчев между съдиите от отделението и за 
докладчик е определен съдия Димитър Първанов. Насрочено е за разглеждане 
в о.с.з. на 04.04.2018 г., видно от съставения на 02.10.2017 г. списък на лицата 
за призоваване и печата за образуване. От страните са постъпили молби на 
02.04.2018 г. и 03.04.2018 г.,  с които са изразили становищата си по жалбата и 
доказателствата, поискали са да бъде даден ход на делото в тяхно отсъствие. В 
о.с.з. на 04.04.2018 г. е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход  по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. 
Делото е предоставено на проверяващите на 11.06.2018 г. без постановен акт. 

Адм.д. № 6171/2017 г. Образувано е на 05.06.2017 г. по постъпили на 
29.05.2017 г. две касационни жалби срещу решение на АС – Пловдив по адм.д. 
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№ 250/2016 г., 5-ти състав. Делото е разпределено на 05.06.2017 г. от 
председателя на Осмо отделение – съдия Мирчев между съдиите от 
отделението, с участието на съдия Монова и за докладчик е определен съдия 
Димитър Първанов. С разпореждане от 05.06.2017 г. на председателя на Осмо 
отделение са дадени указания на касатора да внесе дължимата държавна такса, 
след което да се докладва на докладчика за преценка на допустимостта и 
страните по делото. Указанията са изпълнени на 03.07.2017 г. Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 21.02.2018 г., видно от съставения на 
06.07.2017 г. списък на лицата за призоваване и печата за образуване. В о.с.з. 
на 21.02.2018 г. не е даден ход на делото, като е уважена молба на единия от 
касаторите за отлагането му, поради внезапно заболяване, с приложен 
болничен лист. Делото е отложено без дата. Следващото съдебно заседание е 
насрочено на 06.06.2018 г. с разпореждане от 26.02.2018 г. на и.ф. председателя 
на Осмо отделение. На горепосочената дата е даден ход на делото, въпреки 
подадената молба за отлагането му на същото основание, която съдът не е 
уважил. Даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе със 
съдебен акт след съвещание.  

 
Съдия Емилия Иванова 
Според приложения към предоставената справка списък на делата по 

номера, висящите към 01.01.2018 г. касационни дела на доклад на съдия 
Иванова са били 32 броя. В този брой са включени и 4 частни производства, 
образувани през м. декември 2017 г. Основните групи дела са: данъци, ЗМДТ и 
други. Две от тях са образувани през 2016 г., а останалите – през 2017 г. Адм.д. 
№ 13280/2016 г. е образувано на 29.11.2016 г. по касационна жалба против 
решение по адм.д. № 3873/2015 г. на АС – Варна. Насрочено е за разглеждане в 
о.с.з. на 29.11.2017 г., когато му е даден ход по същество. Решението е 
постановено на 10.01.2018 г. Адм.д. № 11909/2016 г.  е образувано на 
21.10.2016 г. по касационна жалба против решение по адм.д. № 1011/2015 г. на 
АС – Бургас. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 15.11.2017 г., когато не е 
даден ход на делото и касационната жалба е оставена без движение и са дадени 
указания за отстраняване на констатираните нередовности. С определение № 
2906/07.03.2018 г. в з.з., тричленният състав /председател Теодора Николова и 
членове – Димитър Първанов и Емилия Иванова-докладчик/ е оставил 
касационната жалба без разглеждане и е прекратил производството по делото. 
Указанията не са били изпълнени в определения срок и до постановяване на 
определението. 

Проверено беше: 
Адм.д. № 13448/2017 г. Образувано е на 29.11.2017 г. по постъпила на 

27.11.2017 г. касационна жалба срещу решението на АССГ по адм.д. № 
3955/2016 г., Трето отделение, 49 състав. Разпределено е на 29.11.2017 г. от 
съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение, при участието на съдия 
Монова /30%/ и за докладчик е определена съдия Емилия Иванова. С 
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разпореждане от 29.11.2017 г. на председателя на Осмо отделение – съдия 
Мирчев на касатора е указано да представи пълномощно за процесуално 
представителство пред ВАС от действащите представители на банката. 
Разпоредено е делото да се докладва на докладчика за преценка по 
допустимостта и страните. С молба от 14.12.2017 г. е поискано удължаване 
на срока за изпълнение, предвид заличаване на клона на банката в България. С 
разпореждане от 18.12.2017 г. на докладчика по делото, е наредено 
съобщението за отстраняване на нередовностите в  касационната жалба да се 
изпрати на посочения адрес в Гърция. На основание чл. 63, ал. 1 ГПК срокът за 
изпълнение е удължен най-късно до насроченото о.с.з. Видно от съставен на 
15.03.2018 г. списък на лицата за призоваване, делото е насрочено в о.с.з. на 
16.05.2018 г. С определение от 14.05.2018 г. съдът /председател – Теодора 
Николова и членове – Емилия Иванова-докладчик и Емил Димитров/ е 
конституирал като заинтересована страна в производството  „Юробанк 
България“ АД, която е правоприемник на закрития клон „Алфа Банк – клон 
България” АД, въз основа на прехвърляне на предприятието  по реда на чл. 15 
ТЗ, вписано в ТР. В насроченото на 16.05.2018 г. о.с.з. ход на делото не е 
даден, поради нередовно призоваване на заинтересованата страна. С 
разпореждане от 21.05.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение делото е 
насрочено в о.с.з. на 19.09.2018 г.  

 
Съдия Емилия Миткова 
Видно от приложения към предоставената справка списък на делата по 

номера, висящите към 01.01.2018 г. на доклад на съдия Миткова касационни 
дела са 60 броя. В списъка са включени 6 частни производства, 5 от които са 
образувани  през м. декември 2017 г. и 1 първоинстанционно дело – адм.д. № 
3603/2017 г. Основните групи  касационни дела са: данъци, ЗМДТ и други. От 
посочените несвършени касационни дела към 01.01.2018 г. едно е образувано 
през 2014 г., 1 – през 2016 г. и останалите – през 2017 г. Адм.д. №  10111/2016 
г. е образувано на 13.09.2016 г. по касационна жалба против решение по адм.д. 
№ 7340/2014 г. на АССГ. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 27.09.2017 г., 
когато е даден ход по същество. С определение от з.з. на 27.10.2017 г. съдът 
/председател Емилия Миткова-докладчик и членове – Петя Желева и Весела 
Павлова/ е  отменил определението, с което е даден ход по същество на делото. 
На ответника е указано да представи доказателства, установяващи 
обстоятелства във връзка с легитимността на органи и техните правомощия. 
Ответникът по касация е предупреден, че ако до следващото о.с.з. не представи 
посочените подробно в определението доказателства, съдът ще приеме за 
установена липсата на тези доказателства. Делото е докладвано на 
председателя на Осмо отделение за насрочване. В о.с.з. на 28.03.2018 г. делото 
е обявено за решаване. Решението е постановено на 27.04.2018 г. 

Проверено беше: 
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Адм.д. № 6383/2017 г. Образувано е на 06.06.2017 г. по постъпила на 
01.06.2017 г. касационна жалба срещу решение на АССГ по адм.д. № 
7358/2015 г., 1-во отделение, 12-ти състав. Разпределено е на 06.06.2017 г. от 
съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение и за докладчик е определена 
съдия Емилия Миткова. Делото е насрочено за разглеждане на 28.02.2018 г., 
видно от списъка и печата за образуване. С разпореждане от 26.02.2018 год. на 
председателя на Първа колегия при ВАС е наредено адм.д. № 6383 / 2017 г., 
насрочено за 28.02.2018 г., да се поеме от съдия Мирослав Мирчев, предвид 
командироването на съдия Миткова за участие в кръгла маса на тема „Съдебен 
контрол над актовете на националните КЗК“ за периода от 26.02.2018 г. до 
01.03.2018 г. в гр.Атина, РГърция и предвид изразеното съгласие на съдия 
Мирчев. На 28.02.2018 г. в с.з. е даден ход на делото, докладвано е, приети са 
писмените доказателства, както и направено искане за преюдициално 
запитване до СЕС. Делото е отложено без дата с оглед осигуряване 
възможността на представителя на прокуратурата и ответната страна да 
изразят становище по направеното от жалбоподателя искане за преюдициално 
запитване. С разпореждане от 01.03.2018 г. делото е насрочено за 26.09.2018 г., 
наредено е да се докладва на съдия Миткова по направеното искане за 
преюдициално запитване. Становище от ответника е постъпило на 07.03.2018 
г. С разпореждане от 09.03.2018 г. на съдията докладчик е наредено да се 
изпрати копие на другата страна и е обявено, че ще бъде разгледано в о.с.з. 

Според проверката в сайта на съда делото е било насрочено в о.с.з. на 
25.09.2018 г., когато е обявено за решаване и решението е постановено на 
10.10.2018 г.  

 
Съдия Мария Радева 
Видно от приложения към предоставената справка списък на делата по 

номера, висящите към 01.01.2018 г. на доклад на съдия Радева касационни дела 
са 19 броя. В списъка са включени 5 частни производства, 3 от които са 
образувани  през м. декември 2017 г., 1 – през м. ноември 2017 г. и 1 – през м. 
октомври 2017 г.,  и 1 дело – адм.д. № 12795/2017 г., образувано по молба за 
отмяна на влязъл в сила съдебен акт. Основната група  касационни дела са 
данъчни. Посочените несвършени касационни дела към 01.01.2018 г. са 
образувани през 2017 г. Посочените в списъка последни о.с.з. по делата са 
проведени  през м. януари и м. февруари 2018 г. В същия списък не е посочено 
адм.д. № 11185/2017 г., което е свършено на 30.01.2018 г. и решението е 
постановено на 26.03.2018 г. 

Проверени бяха на случаен принцип на сайта на съда: 
Адм.д. № 589/2016 г. е образувано на 15.01.2016 г.  по касационна жалба на 
директор на Д”ОДОП” срещу решението по адм.д. № 1517/2015 г. на АС – 
Варна, с което е отменен РА на орган по приходите при ТД на НАП. Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 05.04.2016 г., когато е даден ход по 
същество от състав: председател Мирослав Мирчев и членове – Свилена 
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Проданова и Мария Радева-докладчик. Решението, с което обжалваното 
решение на АС – Варна е оставено в сила, е постановено на 09.05.2016 г.  
Адм.д. № 7170/2016 г. е образувано на 20.06.2016 г. по касационна жалба на 
дружество срещу решението по адм.д. № 720/2015 г. на АС – Велико Търново, 
в частта, с която е отхвърлена жалба на едноличен търговец против РА. Делото 
е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 18.10.2016 г., когато направеното в 
касационната жалба искане за спиране на производството е прието за 
основателно и уважено. Съдът е спрял производството по адм.д. № 717082016 
г. до приключване с конкретен акт от СЕС по дело  С-576/15, образувано по 
преюдициално запитване, отправено от АС – Велико Търново. Не е отразено 
определение за възобновяване на производството след отпадане на пречката по 
движението му. Решението на СЕС по дело С-576/15 е постановено на 
05.10.2016 г. Делото е разгледано в о.с.з. на 21.02.2017 г. от същия съдебен 
състав: председател Мирослав Мирчев и членове – Свилена Проданова и 
Мария Радева-докладчик, който го е обявил за решаване. Решението е 
постановено на 19.04.2017 г. 
Адм.д. № 7759/2017 г. е образувано на 05.07.2017 г. по касационна жалба на 
директор на Д”ОДОП” срещу решението по адм.д. № 1966 на АС – Пловдив, с 
което е отменен РА и е обявен за нищожен РАПРА. Делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 19.09.2017 г., когато тричленен състав с председател 
Мирослав Мирчев и членове – Свилена Проданова и Мария Радева-докладчик, 
му е дал ход по същество. Решението е постановено на 07.11.2017 г. 
Адм.д. № 11185/2017 г. е образувано на 02.10.2017 г. по касационна жалба на 
ФЛ срещу решението по адм.д. № 1899/2016 г. на АССГ, с което е отхвърлена 
жалбата му срещу РА. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.11.2017 
г., когато от тричленния състав: председател Мирослав Мирчев и членове – 
Свилена Проданова и Мария Радева-докладчик, не е даден ход на делото, като 
е уважена молба на касатора за отлагането му, предвид оттеглени правомощия 
от процесуалния представител-адвокат и невъзможност лично да се яви, 
поради отказ на работодателя му да го освободи за часа на съдебното 
заседание. Датата на следващото о.с.з. – 12.12.2017 г., е определена в съдебно 
заседание. В о.с.з. на 12.12.2017 г. съдът: председател Мирослав Мирчев-
докладчик и членове – Свилена Проданова и Василка Шаламанова,  отново не 
е дал ход на делото, този път поради нередовна процедура по призоваване на 
касационния жалбоподател, търсен многократно и неоткрит на известния адрес 
по делото. Наредено е извършване на служебна справка  за постоянен и 
настоящ адрес на касатора. Делото е докладвано на съдия Мирчев – 
председател на отделението за  определяне на дата за отложеното с.з. В о.с.з. 
на 30.01.2018 г. делото е разгледано от състав: председател Мирослав Мирчев 
и членове – Свилена Проданова и Мария Радева-докладчик, който е дал ход по 
същество. Решението е постановено на 26.03.2018 г. 
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           Съдия Петя Желева 
 Видно от приложения към предоставената справка списък на делата по 

номера, висящите към 01.01.2018 г. на доклад на съдия Желева касационни 
дела са 63 броя. В списъка са включени 4 частни производства, образувани  
през м. декември 2017 г.  Основните групи касационни дела са данъчни, ЗМДТ 
и други. Посочените несвършени касационни дела към 01.01.2018 г. са 
образувани предимно през 2017 г. - 61 дела. През 2016 г. са образувани адм.д. 
№ 12557/2016 г. и адм.д. № 8503/2016 г. В списъка са посочени последните 
проведени през 2018 г. о.с.з. по делата. При проверка по някои от посочените в 
списъка дела се установи, че са обявени за решаване в отбелязаното о.с.з., 
единствено по разглеждане на делото в голямата част от случаите: адм.д. № 
14271/2017 г., адм.д. № 14237/2017 г., адм.д. № 14235/2017 г., адм.д. № 
14045/2017 г.адм.д. № 13912/2017 г., които са образувани през м. декември 
2017 г. и са насрочени за разглеждане  в края на м. май 2018 г., когато са 
обявени за решаване. Решенията са постановени в едномесечен срок. 
Образуваните на 26.10.2017 г. адм.д. № 12208/2017 г. /данъци/ и на 28.11.2017 
г. адм.д. № 13452/2017 г. /ПАМ/, са насрочени за разглеждане в о.с.з. на 
09.05.2018 г., когато им е даден ход по същество и решенията са постановени в 
1-месечен срок. Образуваните през м. септември 2017 г., адм.д. №№ 
10897/2017 г., 10889/2017 г. и 9586/2017 г. са насрочени за разглеждане през м. 
април 2018 г., когато са обявени за решаване и решенията са постановени в 1-
месечен срок. Образуваните в края на м. юли и началото на м. август 2017 г. 
административни касационни дела №№ 8353/2017 г. и 8683/2017 г., са 
насрочени за разглеждане  в края на м. март и началото на м. април 2018 г., 
когато са свършени и решенията са постановени в срок. При допълнителна 
проверка се установи, че адм.д. № 8503/2016 г. е обявено за решаване в о.с.з. на 
07.03.2018 г. и решението е постановено на 26.03.2018 г. Не е приключено 
адм.д. № 12557/2016 г., по което е насрочено поредно о.с.з. на 15.01.2019 г. 
Делото се разглежда  по реда на чл. 227 АПК, след отменено повторно решение 
на първоинстанционния административен съд.  

Проверени бяха на случаен принцип на сайта на съда: 
Адм.д. № 3982/2016 г. е образувано на 01.04.2016 г. по постъпила касационна 
жалба от фирма срещу решението по адм.д. № 7790/2015 г. на АССГ, в частта, 
с която е отхвърлена жалбата на дружеството срещу РА. Насрочено е за 
разглеждане в о.с.з. на 10.05.2017 г., след около 1 година и 1 месец, когато е 
разгледано от състав: председател Емилия Миткова и членове Петя Желева-
докладчик и Весела Павлова, който му е дал ход по същество. Решението е 
постановено на 31.05.2017 г. 
Адм.д. № 12484/2016 г. е образувано на 07.11.2016 г. по постъпили касационни 
жалби срещу решението по адм.д. № 3181/2015 г. на АС – Пловдив, с което в 
една част атакуваният РА  частично е отменен, в друга част касационната 
жалба срещу него е частично отхвърлена. В насроченото след малко повече от 
една година о.с.з., тричленен състав /председател Емилия Миткова и членове – 
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Петя Желева-докладчик и Весела Павлова/ е дал ход по същество на делото. 
Решението е постановено на 19.12.2017 г. 
             По образуваните през 2017 г. касационни дела, разпечатки от 
електронните досиета на които бяха предоставени от деловодството на 
отделението, се установи следното: 
Адм.д. № 9586/2017 г. е образувано на 11.09.2017 г. по касационна жалба на 
фирма против решението по адм.д. № 1946/2016 г. на АС – Варна, в частта, с 
която жалбата срещу РА е отхвърлена като неоснователна. Делото е насрочено 
за разглеждане в о.с.з. на 18.04.2018 г., 7 месеца след образуването му, когато 
тричленният състав /председател Емилия Миткова и членове – Петя Желева-
докладчик и Весела Павлова/ е дал ход по същество. Решението е постановено 
на 16.05.2018 г. 
Адм.д. № 14237/2017 г. е образувано на 14.12.2017 г. по постъпила касационна 
жалба от директора на Д”ОДОП” при ЦУ на НАП – София, против решението 
по адм.д. № 1417/2016 г. на АС – Пловдив. В насроченото на 30.05.2018 г. 
открито съдебно заседание тричленният състав /председател Емилия Миткова 
и членове – Петя Желева-докладчик и Весела Павлова/ е дал ход по същество.  
 
           Съдия Свилена Проданова 

 Видно от приложения списък към предоставената справка висящите към 
01.01.2018 г. на доклад на съдия Проданова касационни дела са 48 броя. В 
списъка са включени 1 частно производство, образувано  на 29.12.2017 г.  и 1 
първоинстанционно административно дело - № 11648/2017 г. Преобладаващата 
група касационни дела са данъчни. Посочените несвършени касационни дела 
към 01.01.2018 г. са образувани предимно през 2017 г. - 45 дела. През 2016 г. е  
образувано адм.д. № 5092/2016 г., което е обявено за решаване в о.с.з. на 
27.02.2018 г. и решението е постановено на 27.03.2018 г. В списъка са 
посочени последните проведени през 2018 г. о.с.з. по делата. При проверка по 
някои от посочените в списъка дела се установи, че са обявени за решаване в 
отбелязаното о.с.з., единствено по разглеждане на делото: адм.д. № 303/2017 
г., адм.д. № 304/2017 г. и  адм.д. № 665/2017 г., които са образувани от 09.01. 
до 17.01.2017 г. са насрочени за разглеждане  в края на м. януари 2018 г., 
когато са обявени за решаване. Решенията са постановени в едномесечен срок. 
Образуваните от 09.05.2017 г. до 31.05.2017 г. адм.д. № 5287/2017 г., адм.д. № 
5425/2017 г., адм.д. № 5743/2017 г., адм.д. № 6016/2017 г. и адм.д. № 
6288/2017 г. са насрочени за разглеждане в о.с.з. на 20.02.2018 г., само 
последното – на 27.02.2018 г., когато им е даден ход по същество и решенията 
са постановени в 1-месечен срок. Образуваните на 10.07.2017 г. адм.д. № 
7877/2017 г. и адм.д. № 7879/2017 г.,  са насрочени за разглеждане съответно 
на 13.03.2018 г. и на 06.03.2018 г., когато са обявени за решаване. Според 
протокола от о.с.з. на 06.03.2018 г. по адм.д. № 7879/2017 г., докладчик по 
делото е съдия Мирослав Мирчев. Тъй като делото е върнато в АС – Велико 
Търново, а в информацията от сайта липсват данни, не може да се установи 
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дали се касае за първоначално разпределение, преразпределение на делото, или 
пък е имало заместване на отсъстващ съдия-докладчик. Образуваното на 
14.12.2017 г. адм.д. № 14232/2017 г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 
15.05.2018 г., докато адм.д. № 14241/2017 г., образувано също на 14.12.2017 г., 
е насрочено в о.с.з. на 27.02.2018 г. В посочените заседания делата са обявени 
за решаване и решенията са постановени в едномесечен срок.  

Проверени бяха на случаен принцип на сайта на съда: 
Адм.д. № 5092/2016 г. е образувано на 27.04.2016 г. по касационни жалби на 
фирма и на директора на Д”ОДОП” срещу решението от 04.02.2016 г. по адм.д. 
№ 2404/2015 г. на АС – Варна по оспорен РА. Предмет на делото е и частна 
жалба на директора на Д”ОДОП” – Варна срещу определение от 17.03.2016 г. 
по адм.д. № 2404/2015 г. на АС – Варна, с което е изменено решението в частта 
за разноските. С определение от з.з. на 25.05.2016 г., постановено в 
производството по проверка редовността и допустимостта на подадената от 
и.д. директора на Д”ОДОП”  касационна жалба, същата е оставена без 
движение с указания  за представяне на точно и мотивирано изложение на 
конкретните пороци на обжалваното решение. Определението е постановено от 
състав с председател Мирослав Мирчев и членове – Свилена Проданова-
докладчик и Василка Шаламанова. Преди това, нередовностите в касационната 
жалба са констатирани  в разпореждане от 03.05.2016 г. на председателя на 
Осмо отделение. С определение от з.з. на 21.06.2016 г. тричленен състав с 
председател Мирослав Мирчев и членове – Свилена Проданова-докладчик и 
Мария Радева е оставил без разглеждане касационната жалба на и.д. директора 
на Д”ОДОП”. В насроченото на 30.05.2017 г. о.с.з., когато делото е разгледано 
от състав с председател Мирослав Мирчев и членове – Свилена Проданова-
докладчик и Василка Шаламанова, касационната жалба на дружеството срещу 
решението на АС – Варна е оставена без движение и са дадени указания за 
представяне на доказателства за представителната власт на упълномощеното 
лице, предвид настъпили промени в статута на касатора. В о.с.з. на 27.02.2018 
г. е даден ход на делото по същество и решението е постановено на 
27.03.2018г. 
Адм.д. № 13601/2017 г.  е образувано на 30.11.2017 г. по касационна жалба на 
фирма срещу решението по адм.д. № 6166/2016 г. на АССГ, с което е 
отхвърлена жалбата на дружеството срещу РА. Делото е насрочено за 
разглеждане в о.с.з. на 30.01.2018 г., т.е. една година и два месеца след 
образуването му. В о.с.з. на 30.01.2018 г. тричленният състав /председател 
Мирослав Мирчев и членове – Свилена Проданова-докладчик и Василка 
Шаламанова/ е дал ход по същество. С определение от з.з. на 27.02.2018 г. 
съставът е отменил протоколното определение, с което е даден ход по 
съществото на спора  и са приключени устните състезания и е наредил делото 
да се докладва на председателя на Осмо отделение за насрочване на о.с.з. В 
срока за произнасяне съдът е приел, че спорът не е бил изяснен от фактическа 
страна, относно обстоятелства, които са от съществено значение за спора и 
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наведените касационни основания, предвид постъпилите в същия срок 
писмени бележки на процесуалния представител на касатора с приложени към 
тях доказателства. В насроченото на 27.03.2018 г. о.с.з. съдът е дал ход по 
същество. Решението е постановено на 12.04.2018 г. и с него изцяло е отменено 
обжалваното решение на АССГ и вместо това е постановено решение, с което е 
отменен и РА.  
 
           Съдия Теодора Николова 
           Видно от приложения към предоставената справка списък на делата по 
номера, висящите към 01.01.2018 г. на доклад на съдия Николова касационни 
дела са 62 броя. В списъка са включени 1 частно производство, образувано  на 
29.12.2017 г., 2 първоинстанционни административни дела - № 7354/2017 г. и 
№ 5604/2017 г. и 1 дело за отмяна Преобладаващата група касационни дела са 
данъчни, посочени са още: мита, ЗМДТ и други /ПАМ/. Несвършените 
касационни дела към 01.01.2018 г. са образувани предимно през 2017 г. - 53 
дела. През 2016 г. са образувани адм.д. № 961/2016 г., обявено за решаване на 
07.03.2018 г. с постановено на 21.03.2018 г. решение; адм.д. № 9321/2016 г., 
насрочено в о.с.з. на 23.01.2019 г.;  адм.д. № 11672/2016 г., производството по 
което е спряно след отменен ход по същество и отправено преюдициално 
запитване до СЕС; адм.д. № 13148/2016 г., обявено за решаване на 14.03.2018 
г., с постановено решение на 02.04.2018 г. През 2015 г. е образувано адм.д. № 
1949/2015 г. –мита, на което е даден ход по същество в о.с.з. на 09.05.2018 г. и 
решението е постановено на 23.05.2018 г. В списъка са посочени последните 
проведени до м. май 2018 г. включително о.с.з. по делата. 
д           Бяха проверени следните дела: 
Адм.д. № 14240/2017 г., проверено на 13.06.2018 г. Касационната жалба е 
постъпила на 13.12.2017 г. от АССГ. Подадена е срещу решение № 
5850/19.10.2017 г. по адм.д. №10468/2016 г. по описа на АССГ, с което е 
отхвърлена жалбата срещу ДРА, издаден от орган на приходите при ТД на 
НАП - София. Образувано е на 21.12.2017 г., видно от корицата. Поставен е 
печат, съдържащ номер на делото, дата 21.12.2017 г. и дата на открито съдебно 
заседание – 06.06.2018 г. На 21.12.2017 г. делото е разпределено автоматично 
от председателя на отделението между съдиите в отделението. За докладчик е 
определена съдия Теодора Николова. На 18.01.2018 г. е изготвен списък на 
призованите лица за о.с.з. на 06.06.2018 г. Призовките до страните са 
изпратени в деня на изготвяне на списъка на призованите лица. В  о.с.з. на 
06.06.2018 г. е постановено определение за даване на ход по същество. 
Адм.д. № 9321/2016 г. е образувано на 07.09.2016 г. по постъпили на 
29.08.2016 г. касационна жалба срещу решение по адм.д. № 3405/2015 г. на АС 
– Варна, 19-ти състав и две касационни частни жалби срещу определение по 
същото административно дело. С разпореждане от 07.09.2016 г. на 
председателя на Осмо отделение на касатора са дадени указания в 7-дневен 
срок от получаване на съобщението да представи пълномощно за 
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процесуалното представителство пред ВАС на дружеството от адвоката, 
подписал една от частните жалби. Разпоредил е след образуване и 
разпределение на делото същото да се докладва на съдията докладчик за 
преценка на допустимостта и страните. Делото е разпределено на 07.09.2016 
г. от съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение и за докладчик е 
определена съдия Теодора Николова. Разпореждането от 07.09.2016 г.  е 
изпълнено от жалбоподателя с молба от 28.09.2016 г. Делото е насрочено за 
18.10.2017 г., видно от печата за образуването му. На 05.10.2016 г. е постъпила 
молба от частен жалбоподател с искане делото да бъде насрочено за по-ранна 
дата. С разпореждане от 04.11.2016 г. на председателя на Осмо отделение, на 
основание заповед и разпореждане от 04.11.2016 г. на председателя на ВАС, 
с.з. е пренасрочено за 22.03.2017 г., когато е даден ход по същество. С решение 
№ 5131 от 25.04.2017 г. съдът е отменил изцяло обжалваното решение, както и 
определението по чл. 248 ГПК. Задължил е  жалбоподателя да уточни в 
отговори на конкретни въпроси оспорванията си срещу ревизионния акт. 
Задължил е  и административния орган – ответник да извърши уточнения и да 
вземе становище по определени въпроси. Делото е внесено за разглеждане в 
о.с.з. за събиране на нови доказателства и за целта е разпоредено да се 
докладва на председателя на Осмо отделение за насрочване. С разпореждане от 
26.04.2018 г. той го е насрочил за 18.10.2017 г. Страните са изпълнили 
указанията с молби от 16.10.2017 г. В с.з. на 18.10.2017 г. е даден ход на 
делото. Докладвани са молбите с приложени към тях писмени доказателства. 
Приети са доказателствата. По молби за назначаване на ССЕ е разпоредено 
делото да се докладва в з.с.з. и е отложено без дата. Следващото заседание е 
насрочено за 04.04.2018 г. с разпореждане на председателя на Осмо отделение 
от 23.10.2018 г. След постъпило становище на ответника по искането за 
назначаване на ССЕ, с определение от 29.12.2017 г. съдът е назначил исканата 
експертиза. Депозитът е внесен на 15.01.2018 г. На 28.03.2018 г. е постъпила 
молба от вещото лице да му бъде предоставена възможност и още време за 
изготвяне на ССЕ. Във връзка с тази молба докладчикът по делото е 
разпоредил копие да се изпрати на страните, а делото да се докладва на 
председателя на Осмо отделение за насрочване. С разпореждане от 30.03.2018 
г. на съдия Мирчев делото е пренасрочено от 04.04.2018 г. за 19.09.2018 г.  
Адм.д. № 9263/2017 г. е образувано на 05.09.2017 г. по постъпила на 
29.08.2017 г.  касационна жалба срещу решение на АССГ по адм.д. № 
9890/2015 г., Първо отделение, 8-ми състав. Разпределено е на 05.09.2017 г. от 
съдия Мирчев между съдиите от Осмо отделение с участието на съдия Монова 
и за съдия докладчик е определена съдия Теодора Николова. Видно от 
съставения на 28.09.2017 г. списък на лицата за призоваване и печата за 
образуване на делото, същото е насрочено за 11.04.2018 г., когато не е даден 
ход, поради уважена молба от касационния жалбоподател от 10.04.2018 г. с 
приложен болничен лист. Отложено е без дата. С разпореждане от 16.04.2018 г. 
на и.ф. председателя на Осмо отделение делото е насрочено за 06.06.2018 г., 
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когато е даден ход, като не е уважена повторна молба на касатора за отлагане 
по здравословни причини. Докладвана е касационната жалба, приети са 
доказателства и е даден ход по същество, като съдът е обявил, че ще се 
произнесе със съдебен акт след съвещание. 
Адм.д. № 11826/2017 г. е образувано на 18.10.2017 г. по постъпили на 
16.10.2017 г. две касационни жалби срещу решение на АС – Велико Търново 
по адм.д. № 582/2016 г., 3-ти състав. Разпределено е на 18.10.2017 г. от съдия 
Мирчев между съдиите от Осмо отделение и за съдия докладчик е определена 
съдия Теодора Николова. Видно от съставения на 10.11.2017 г. списък на 
лицата за призоваване и печата за образуване на делото, същото е насрочено за 
16.05.2018 г., когато не е даден ход поради нередовна процедура по 
призоваването на един от жалбоподателите. Отложено е без дата. С  
разпореждане от 21.05.2018 г. на и.ф. председателя на Осмо отделение делото е 
насрочено за 03.10.2018 г. 
           Несвършените към проверката административни дела са образувани в 
края на 2017 г., а по делото, образувано през 2016 г., след отмяна на 
обжалваното първоинстанционно решение е започнало производство по 
разглеждане на касационната жалба по същество. Две от образуваните през 
2017 г. дела са обявени за решаване и по едно е насрочено о.с.з. за 03.10.2018 
г., като в о.с.з. на 16.05.2018 г. не е даден ход поради нередовна процедура по 
призоваването. По всички проверени дела са налице обективни причини, извън 
процесуалното поведение на съдията-докладчик, за продължителните 
производства. 
 
            КОНСТАТАЦИИ: 

 Съобразно материята, по която се образуват разглежданите от Осмо 
отделение дела, най-съществен дял заемат касационните производства, 
разглеждани по реда на чл. 208 и сл. АПК, във връзка със съответни текстове 
по ДОПК, а най-многобройни от тях са свързаните с ревизионни производства 
по ДОПК. 

Касационните дела се образуват и разпределят от председателя на Осмо 
отделение, на когото се докладват, след като вече са били разпределени първо 
по материя и след това между двете данъчни отделения – Първо и Осмо. 
Проверените дела са образувани на следващия ден от постъпването им, или 
най-късно до седем дни от постъпването. Актът за образуване е под формата на 
печат, съдържащ  номера на делото, генериран от системата, датата на 
образуване, имената на докладчика, евентуално датата на насроченото о.с.з. и 
подпис на председателя. Председателят на отделението разпределя делата 
между съдиите от отделението, като той участва с по-малък процент от 100%. 
В началото на проверявания период този процент е 30%, като до края на 
периода, по-точно - през 2017 г., със заповеди на председателя на ВАС  
временно е променян на 50%  и 100%. Всички останали съдии участват на 
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100% в разпределението на касационните дела. Обичайната група на 
разпределение по проверените дела е: „ 8-мо отделение – КЖ”. 

Председателят на отделението извършва и насрочването на образуваното 
и разпределено касационно дело, което след изготвяне на списъка на лицата за 
призоваване и изпращане на призовките за насроченото о.с.з., се предава в 
„Адвокатска  стая„. Тези действия са съобразени с Вътрешните правила по 
документооборота, но не са съобразени с разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, 
до изменението, която съгласно чл. 228 АПК, се прилага субсидиарно по 
неуредените въпроси в касационното производство. Разпоредбата предвижда 
след образуване на административното дело, то да се предава на съдията-
докладчик, който следва да го насрочи за разглеждане в о.с.з. в двумесечен 
срок.  

От проверените и описани касационни производства по глава 
Дванадесета от АПК, срокът, в който делото се насрочва е различен. Като 
периоди от образуване на делото до датата на първото насрочено о.с.з. те 
варират от 2 месеца до около 1 година. През 2017 г. тези периоди са скъсени  и 
проверените дела са насрочвани до около 6,7 месеца от образуването им. Това 
кореспондира с констатациите по описните и срочните  книги, че през 2017 г. 
са разгледани и приключени не само дела, образувани през 2016 г., но и такива 
– образувани през 2017 г. През 2016 г. основно са се разглеждали образуваните 
през 2015 г. административни касационни дела. Установиха се насрочени в 
двумесечния срок дела само на доклад на съдия Мирослав Мирчев, което може 
да се обясни и с различната натовареност спрямо останалите съдии. В кратки 
срокове – до 3,4 месеца са насрочвани и делата, на доклад на съдия Мария 
Радева, като по дела, на доклад на останалите съдии от отделението се 
констатираха единични изключения за бързо насрочване. Обичайния срок от 
образуване на делото до датата на първото о.с.з. през 2016 г. е около 1 г., 
максимум – 1 година и 2 месеца. През 2017 г. срокът е съкратен на 6,7 месеца. 
Съдия Мирчев, с редки изключения, постановява разпореждания за насрочване 
на делото. 

Председателят на отделението администрира касационните жалби, като 
по много от проверените дела постановява и изрични разпореждания за 
докладване на съдията-докладчик за проверка по допустимостта на жалбата и 
конституирането на страните. По малка част от проверените дела се установи 
отлагане в първото насрочено о.с.з., без да бъде даден ход на делото, поради 
късно констатирана нередовност на касационната жалба.  

В случаите на отменен ход по същество и при отлагане на с.з. периодите 
за насрочване на о.с.з. варират от 1 месец до 5,6 месеца.  

Голямата част от делата са разгледани и свършени в едно о.с.з. 
Провеждането на повече от едно съдебно заседание, е свързано с 
необходимостта от отстраняване на късно констатираните нередовности в 
жалбата, нередовна процедура по призоваването, необходимост от събиране на 
доказателства за установяване на касационните основания. Както бе 
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отбелязано и при Първо отделение, няма задължителни правила за незабавно  
докладване на делата на определените при случайния избор докладчици. По 
проверените дела липсват изрични актове за приемане на жалбата за 
разглеждане като редовна и допустима, за конституиране на страните, за да се 
приеме, че по всяко дело е извършена такава преценка.  

По същия ред се образуват, разпределят, насрочват и разглеждат и 
образуваните по молби за отмяна производства пред тричленните състави, по 
реда на чл. 237 и сл. АПК. 

Общата продължителност на производствата от този вид е около една 
година, най-много 1 година и 2 месеца през 2016 г. и около 6-8 месеца – през 
2017 г. По кратките срокове са изключение, както и по-продължителните, като 
за последните обикновено са налице обективни причини. В основата на тази 
продължителност стои дейността по насрочване на о.с.з. и липсата на 
задължителност на докладване на делото на определения съдия-докладчик. 

Проверяващите не успяха да установят детайлизирани правила за 
заместване на съдията-докладчик или на член от постоянния тричленен състав 
и в Осмо отделение. Макар и по малък брой дела, такива смени бяха 
констатирани и в Осмо отделение. Със заповеди на председателя е допуснато 
заместване с изричен акт на председателя на отделението, при обективни 
причини за отсъствието на титуляр и при изрично съгласие на заместващия 
съдия. При отсъствие на съдията-докладчик заместващия съдия също се 
определя с разпореждане на председателя на отделението. 

 По проверените дела спазването на установения процесуален срок за 
изготвяне на съдебното решение по чл. 221, ал. 1 АПК, е константна практика 
на съдиите от Осмо отделение. Сроковете за постановяване на съдебните 
актове са разгледани в отделна точка по-долу в акта. 
 
            2.2. Касационни дела, образувани преди 01.01.2016 г. и 
неприключени към датата на проверката. 
            В Осмо отделение няма административни касационни производства, 
образувани преди 01.01.2016 г. и неприключени към м. май 2018 г.  
 
            2. 3. Касационни дела, разгледани в о.с.з., по които производствата 
са спрени и невъзобновени. 
            Според предоставена от съда справка за спрените дела в Осмо 
отделение през 2016 г. и 2017 г., невъзобновени към 30.03.2018 г., на 
зададените критерии отговарят две дела, едното на доклад на съдия Аглика 
Адамова и едно на доклад на съдия Теодора Николова. При извършените от 
проверяващите допълнителни проверки от сайта на съда, се установи  адм.д. № 
11672/2016 г., производството по което е спряно след отменен ход по същество 
и е отправено преюдициално запитване до СЕС, на доклад на съдия 
Т.Николова и не е възобновено. В дадената в табличен вид справка са посочени 
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две административни дела: адм.д. № 14404/2015 г. и адм.д. № 9092/2016 г., 
които са проверени.         
Адм.д. № 14239/2017 г. е образувано на 21.12.2017 г. по постъпила на 
13.12.2017 г. касационна жалба срещу решение на АС-Бургас по адм.д. № 
752/2017 г., 12-ти състав. Разпределено е на 21.12.2017 г. от председателя на 
Осмо отделение съдия Мирчев между съдиите от отделението и за докладчик е 
определена съдия Весела Павлова. Групата за разпределение е „Осмо 
отделение-КЖ“. Делото е насрочено в о.с.з. на 23.05.2018 г., видно от 
изготвения на 03.01.2018 г. списък на лицата за призоваване. Датата е 
отбелязана и в печата за образуване на делото. В с.з. на горепосочената дата е 
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе след съвещание. С 
определение от 04.06.2018 г. съдът е отменил хода по същество и е спрял 
производството по адм.д. № 14239/2017 г., до приключване на производството 
по преюдициалното запитване, отправено от АС-Велико Търново по дело № С-
481/17 на СЕС. 
Адм.д. № 11672/2016 г.  е образувано на 24.10.2016 г. по постъпила на 
14.10.2016 г. касационна жалба  срещу решение на АССГ, Първо отделение, 8-
ми състав, по адм.д. № 2929/2016 г. Разпределено е на 24.10.2016 г. от 
председателя на Осмо отделение съдия Мирчев между съдиите от отделението 
и за докладчик е определена съдия Теодора Николова. Групата за 
разпределение е „Осмо отделение-КЖ“. Заедно с касационната жалба е 
постъпило и искане от жалбоподателя за отправяне на преюдициално 
запитване до СЕС и спиране на производството по делото, което 
администрирано от съдията докладчик с разпореждане от 25.10.2016 г., с което 
му е указано да представи копие от искането за насрещната страна. Указанията 
са изпълнени на 02.11.2016 г. и с разпореждане от 03.11.2016 г. докладчикът е 
наредил копие от искането да се изпрати на ответната страна за възражение в 
7-дневен срок. Становището на насрещната страна е постъпило на 16.11.2016 г. 
С определение в з.з. на 19.01.2017 г. тричленен състав на Осмо отделение на 
ВАС с председател  Теодора Николова-докладчик и членове - Димитър 
Първанов и Аглика Адамова, е оставил без уважение искането на касационния 
жалбоподател за отправяне на преюдициално запитване до СЕС по посочените 
въпроси. Разпоредено е делото да се докладва на председателя на Осмо 
отделение за насрочване. Заседание е насрочено за 24.01.2018 г., видно от 
изготвения на 02.02.2017 г. списък на лицата за призоваване. Датата е 
отбелязана и в печата за образуване на делото. В с.з. на горепосочената дата е 
даден ход по същество и съдът /Теодора Николова, Димитър Първанов и 
Емилия Иванова/ е обявил, че ще се произнесе след съвещание. С определение 
от 26.03.2018 г. съдът е отменил хода по същество, отправил е преюдициално 
запитване до СЕС, като е формулирал въпросите и е спрял производството по 
адм. д. № 11672/2016 г. до произнасяне на СЕС. На 20.04.2018 г. е постъпило 
писмо от Секретариата на СЕС, с което е потвърдено получаването на 
запитването и е посочен номера на образуваното дело – С-242/18. Поискано е 
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изпращане на препис на националното досие по главното производство и 
информация за адресите на страните, изпълнено с писмо от 25.04.2018 г. 
Адм.д. № 9092/2016 г. е образувано на 17.08.2016 г. по постъпила на 
15.08.2016 г. касационна жалба  срещу решение на АС-Велико Търново по адм. 
д. № 304/2016 г., 3-ти състав. Разпределено е на 17.08.2016 г. от председателя 
на Осмо отделение съдия Мирчев между съдиите от отделението и за 
докладчик е определена съдия Аглика Адамова. Групата за разпределение е 
„Осмо отделение-КЖ“. Заедно с касационната жалба е постъпило и искане от 
жалбоподателя за отправяне на преюдициално запитване до СЕС и спиране на 
производството по делото. Делото е насрочено за 11.10.2017 г. С определение в 
з.с.з на 16.09.2016 г. състав на Осмо отделение на ВАС с председател Теодора 
Николова и членове - Димитър Първанов и Аглика Адамова, е оставил без 
уважение искането на касатора за отправяне на преюдициално запитване до 
СЕС по посочените въпроси. В с.з. на 11.10.2017 г. е даден ход по същество и 
съдът /Теодора Николова, Димитър Първанов и Аглика Адамова/ е обявил, че 
ще се произнесе след съвещание. С определение от 06.11.2017 г. съдът е 
отменил хода по същество и е спрял производството по адм.д. № 9092/2016 г. 
до постановяване на акт на СЕС по дело № С-507/16. В срока за произнасяне 
съставът е констатирал наличие на висящо дело в СЕС, образувано по 
преюдициално запитване на АССГ, обективирано в определение № 4944 от 
12.09.2016 г. по адм.д. № 12585/2015 г. Съдът е приел, че отправените въпроси 
по образуваното дело в СЕС, касаят тълкуване на разпоредби, които следва да 
бъдат приложени при разрешаване на спора пред ВАС. Решението на СЕС по 
дело С-507/2016 г. е от 15.11.2017 г., а производството по делото е възобновено 
на 12.09.2018 г. 
        При разпределението и на трите дела е участвала съдия Румяна Монова, 
зам.председател на ВАС и председател на Първа колегия, при натовареност за 
2016 г. – 20 % и за 2017 г. – 30 %. 
         Адм.д. № 14404/2015 г. е образувано на 18.12.2015 г. по касационна 
жалба срещу решението по адм.д. № 1816/2015 г. на АС – Пловдив. Насрочено 
е за разглеждане в о.с.з. на 22.02.2017 г., когато съставът /председател Теодора 
Николова и членове – Димитър Първанов-докладчик и Аглика Адамова/ е дал 
ход на делото и е докладвал касационната жалба, искане от 12.04.2016 г. за 
отправяне на преюдициално запитване до съда на ЕС, възражение от 
27.05.2016 г. срещу искането за преюдициално запитване, счел е делото за 
изяснено от фактическа страна, дал  е и ход по същество. С определение от з.з. 
на 15.03.2017 г. съдът, без изрично да отмени дадения с протоколното 
определение ход по същество, е спрял производството по адм.д. № 14404/2015 
г. до произнасяне с решение по дело С-552/2016 г. на СЕС.  С определение от 
з.з. на 06.06.2018 г. тричленният състав /председател Теодора Николова и 
членове – Димитър Първанов-докладчик и Емилия Иванова/, е възобновил 
производството и е наредил делото да се докладва на председателя на Осмо 
отделение за насрочване. Решението по делото на СЕС е от 09.11.2017 г. 
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          При проверката на срочната книга на Осмо отделение за 2016 г., се 
установи, че в о.с.з. на 02.11.2016 г. са спрени производствата по адм.д. № 
8599/2015 г. и адм.д. № 8847/2015 г.; в о.с.з. на 09.11.2016 г. са спрени 
производствата по адм.д. № 10216/2015 г., адм.д. № 14519/2014 г., адм.д. № 
9774/2015 г. и адм.д. № 10496/2015 г.; в о.с.з. на 16.11.2016 г. са спрени 
производствата по адм.д. № 12261/2015 г., адм.д. № 11480/2015 г., адм.д. № 
9480/2015 г. и адм.д. № 11326/2015 г. Производствата по описаните 
административни касационни дела са спрени до приемане на ТР по 
тълкувателно дело № 10/2016 г. на ОСС от Първа и Втора колегия на ВАС. 
Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на ВАС за 
приемане на ТР по въпроса: „Нищожен ли е ревизионен акт, който при 
приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 ДОПК е издаден с 
участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 
ДОПК?”  ТР № 5 е прието на 13.12.2016 г. след проведено на 25.11.2016 г. 
заседание  по докладваното от съдия Йордан Константинов т.д. № 10/2016 г. 
Производствата по всички посочени по-горе административни дела са 
възобновени с определения от з.з., проведени на 14.12.2016 г. 
 
         КОНСТАТАЦИИ: 
         Основанията за спиране през 2016 г. и през 2017 г.  на производствата по 
проверените административни касационни дела са: по чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК 
вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до приключване на образувано в СЕС дело по 
преюдициално запитване, отправено от Осмо отделение на ВАС, или от друг 
административен съд; до приемане на ТР по тълкувателно дело на ОСС от 
Първа и Втора колегия на ВАС. 

 В едни случаи процесуалното действие по спирането е извършено в о.с.з., 
а в други – в срока за произнасяне, с определението за отмяна на дадения в 
о.с.з. ход по същество.  

 Спрените голям брой касационни дела, предвид образувано тълкувателно 
дело на ВАС, са възобновени незабавно след отпадане на пречката по 
движението им, на следващия ден от приемане на тълкувателното решение. 
Констатираха се забави при възобновяване на производствата по адм.д. № 
9092/2016 г.  и адм.д. № 14404/2015 г., спрени на основание чл. 631, ал. 1 ГПК, 
до постановяване на решение от СЕС, по преюдициално запитване. 
 
         2. 4. Касационни дела, разгледани в о.с.з., по които е отменен хода по 
същество. 
         Според предоставената на проверяващите справка ходът по същество е 
отменен по 6 дела, образувани през 2016 г. и по 8 дела, образувани през 2017 г.  
Посочени са делата по брой, според съдиите докладчици. На доклад на съдиите 
Аглика Адамова, Емилия Миткова, Мирослав Мирчев, Петя Желева и Свилена 
Проданова няма дела с отменен ход по същество.  
         От деловодната програма бяха проверени: 
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          Адм.д. № 6372/2017 г., на доклад на съдия Емилия Иванова, е образувано 
на 02.06.2017 г. по касационна жалба  срещу решение по адм.д. № 2316/2016 г. 
на АС – Пловдив. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 21.02.2018 г., когато е 
обявено за решаване. С определение от з.з. на 02.05.2018 г. тричленният състав 
/председател Теодора Николова и членове – Димитър Първанов и Емилия 
Иванова-докладчик/ е отменил определението за даване ход на делото по 
същество, прекратил е производството и е изпратил делото на АС – Пловдив за 
поправка на ОФГ в обжалваното решение. ВАС е приел, че касационната 
жалба е процесуално допустима, но не може да бъде разгледана по същество, 
предвид допуснатата в обжалваното решение ОФГ по смисъла на чл. 175, ал. 1 
АПК, относно отменените задължения по ДОО, ЗО и ДЗПО-УФ, която 
подлежи на поправка от съда, постановил решението.  
          Адм.д. № 8059/2017 г., на доклад на съдия Емилия Иванова, е образувано 
на 13.07.2017 г. по касационни жалби против решението по адм.д. № 2184/2016 
г. на АС – Варна. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 14.03.2018 г., когато е 
обявено за решаване от състав с председател Теодора Николова и членове – 
Димитър Първанов и Емилия Иванова-докладчик. С определение от з.з. на 
27.03.2018 г. решаващият състав е отменил протоколното определение за 
даване ход на делото по същество, прекратил е производството и е върнал 
делото на АС – Варна, за допълване на обжалваното решение с произнасяне по 
законосъобразността на РА в посочените в мотивите на определението на ВАС 
части. 
          Адм.д. № 961/2016 г., на доклад на съдия Теодора Николова, е 
образувано на 26.01.2016 г. по касационна жалба против решение по адм.д. № 
1568/2015 г. на АС – Варна, с което  е отхвърлена жалбата на ФЛ против РА, 
установяващ задължения по здравно-осигурителни вноски. Делото е насрочено 
за разглеждане в о.с.з. на 15.03.2017 г. от състав с председател Теодора 
Николова-докладчик и членове – Димитър Първанов и Аглика Адамова, който 
е дал ход по същество. С определение от з.з. на 06.04.2017 г. съдът е отменил 
протоколното определение за даване ход на делото по същество. Изложил е 
мотиви за внасяне на въпрос за противоконституционност по реда на чл. 150, 
ал. 2 от Конституцията, спрял е производството по адм.д. № 961/2016 г. и е 
внесъл в Конституционния съд на Република България искане за обявяване на 
противоконституционност на приложима материално-правна разпоредба от 
ЗЗО. След произнасяне на решение № 7 от 27.06.2017 г. по КД № 2/2017 г. на 
КСРБ по искането на тричленния състав на ВАС, с определение от з.з. на 
29.06.2017 г. производството по адм.д. № 961/2016 г. е възобновено и делото е 
докладвано на председателя на Осмо отделение за насрочване. Обявено е за 
решаване в о.с.з. на 07.03.2018 г. и на 21.03.2018 г. е постановено решение. 
          Адм.д. № 13727/2017 г., на доклад на съдия Теодора Николова, е 
образувано на 04.12.2017 г. по касационна жалба против решението по адм.д. 
№ 7749/2017 г. на АССГ. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 23.05.2018 г., 
когато е обявено за решаване от състав с председател Теодора Николова-
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докладчик и членове – Емилия Иванова и Емил Димитров. С определение от 
з.з. на 31.05.2018 г. решаващият състав е приел, че оспорването на 
първоинстанционното решение само в посочената от жалбоподателя част е 
лишено от правен интерес и сочи на недопустимост на касационната жалба.  
Съдът е отменил определението за даване ход на делото по същество, оставил е 
без разглеждане касационната жалба и е прекратил производството по 
касационното дело. 

Бяха проверени следните дела: 
 Адм.д. № 14240/2017 г., по което ходът по същество е отменен, е описано при 
проверените касационни дела на съдия Теодора Николова. 
Адм.д. № 14596/2015 г. е проверено на 08.06.2018 г. Делото е постъпило на 
22.12.2015 г. от АС – Велико Търново по касационна жалба срещу решение № 
434/09.11.2015 г. на АС – Велико Търново по адм.д. № 566/2015 г., с което е 
отхвърлена жалба срещу ДРА на ТД на НАП – Велико Търново. Образувано е 
на 29.12.2015 г. с разпореждане на председателя, във формата на печат, който 
съдържа номер на делото и дата на образуване. Разпределено е на 29.12.2015 г., 
автоматично, от председателя на отделението съдия Мирослав Мирчев между 
съдиите в отделението. За докладчик е определен съдия Димитър Първанов. На 
18.01.2016 г. по делото е изготвен списък на лицата призовани  за о.с.з. на 
15.02.2017 г. (след около 1 година и 2 месеца) и от него са видни 
конституираните страни и датата на заседанието. Призовките на страните са 
изпратени на 18.01.2016 г. и са връчени редовно и своевременно. В о.с.з. на 
15.02.2017 г. съдът /Теодора Николова – председател и членове Димитър 
Първанов-докладчик и Аглика Адамова/ е дал ход по същество. Преди 
заседанието от жалбоподателя е постъпило искане за отправяне на 
преюдициално запитване до СЕС, по което прокурорът е възразил, а съдът не 
се е произнесъл. С определение от 14.03.2017 г., постановено в з.з., 
решаващият съдебен състав е отменил определението за даване на ход по 
същество на делото, като се е мотивирал с това, че по основен въпрос, от който 
зависи изхода на делото има противоречива практика на ВАС, като за 
разрешаването му е необходимо да бъде отправено преюдициално запитване 
до СЕС. Предоставена е възможност на страните да изразят становище по 
мотивите в определението, а делото е докладвано на председателя на 
отделението за насрочване в открито съдебно заседание. В хода на второто по 
ред открито съдебно заседание на 26.04.2017 г. съдът е счел делото за изяснено 
и отново е постановил определение за даване на ход по същество. С 
определение № 6359/22.05.2017 г., постановено в закрито съдебно заседание, 
определението за даване на ход по същество на делото е отменено, като съдът е 
отправил преюдициално запитване до СЕС и е спрял производството на 
основание чл. 631 ГПК. С определение от 05.12.2017 г., постановено в закрито 
заседание, производството по делото е възобновено и докладвано на 
председателя на отделението за насрочване на открито съдебно заседание, тъй 
като образуваното по преюдициалното запитване дело С-314/2017 г. на СЕС е 
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приключило с определение от 23.11.2017 г. Делото е насрочено в о.с.з. на 
25.04.2018 г. С разпореждане на председателя на Осмо отделение съдия 
Мирослав Мирчев от 23.04.2018 г. делата на доклад на съдия Димитър 
Първанов, насрочени за разглеждане в о.с.з. на 25.04.2018 г. са 
„преразпределени” на съдия Теодора Николова, поради внезапно заболяване на 
докладчика. В хода на третото по ред открито съдебно заседание на 25.04.2018 
г. съдът е счел делото за изяснено и е постановил определение за даване на ход 
по същество.  
 Адм.д. № 15890/2014 г. е проверено на 08.06.2018 г. Делото е постъпило на 
29.12.2014 г. от АССГ по касационна жалба на директора на ОУИ при ЦУ на 
НАП срещу решение № 7180/25.11.2014 г. по адм.д. № 6156/2013 г., с което е 
отменен ДРА от 04.02.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – 
София. Разглеждането на делото пред ВАС е второ по ред, като по първото 
оспорване на директора на ОУИ при ЦУ на НАП с решение № 8603/14.06.2013 
г. по адм.д. № 4918/2012 г. на ВАС, Осмо отделение е било отменено решение 
№ 864/20.02.2012 г. по адм.д. № 5243/2011 г. на АССГ, с което е бил отменен 
същият ревизионен акт. Образувано е на 13.01.2015 г. с разпореждане на 
председателя на отделението, чрез печат съдържащ номер на делото и дата. 
Разпределението е извършено на 13.01.2015 г., автоматично, от председателя 
на отделението съдия Мирослав Мирчев между съдиите в отделението. За 
докладчик е определена съдия Мира Райчева. Конституираните страни и датата 
за насроченото на 24.02.2016 г. (след 1 година и 1 месеца) о.с.з. се установяват 
от изготвения на  16.01.2015 г. списък на лицата за призоваване. С 
разпореждане от 14.09.2015 г. на председателя на  отделението съдия 
Мирослав Мирчев, делата разпределени на доклад на съдия Мира Райчева са 
преразпределени на съдия Весела Павлова, съгласно заповед № 
1393/11.09.2015 г. на председателя на съда. С определение от 24.02.2016 г., 
постановено в закрито заседание от съдебен състав с председател съдия 
Емилия Миткова и членове съдия Петя Желева и съдия Весела Павлова-
докладчик, съдия Емилия Миткова е отведена от разглеждане на делото на 
основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, тъй като е била докладчик в производството 
по делото при предишното му разглеждане от ВАС. С разпореждане от същата 
дата на председателя на Осмо отделение е определен съдебен състав с 
председател съдия Теодора Николова и членове съдия Петя Желева и съдия 
Весела Павлова-докладчик за разглеждане на делото. В о.с.з. на 24.02.2016 г. е 
даден ход на делото и е постановено определение за даване на ход по 
същество. С определение № 3387/24.03.2016 г., постановено в закрито 
заседание, решаващият съдебен състав е отменил определението за даване на 
ход по същество на делото и е спрял производството на основание чл. 631 ГПК 
до приключване на производството по дело С-132/2016 г. на СЕС, образувано 
по отправено от ВАС преюдициално запитване. На 13.04.2016 г. по делото е 
постъпила молба от ответника с искане за отправяне на преюдициално 
запитване до СЕС. С разпореждане на докладчика от 14.04.2016 г. молбата е 
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изпратена на другата страна за становище в 7-дневен срок, като е указано след 
изтичането му делото да се докладва на докладчика. Разпореждането е връчено 
на другата страна на 20.04.2016 г., отговор не е постъпил. С определение от 
29.06.2016 г., постановено в закрито заседание, молбата на ответника за 
отправяне на преюдициално запитване по делото е оставена без уважение. С 
определение от 11.10.2017 г., постановено в закрито заседание, производството 
по делото е възобновено и докладвано на председателя на отделението за 
насрочване на открито съдебно заседание, тъй като образуваното по 
преюдициалното запитване дело С-132/2016 г. на СЕС е приключило с 
решение от 14.09.2017 г. На 19.10.2017 г. по делото е изготвен списък на 
лицата призовани  за о.с.з. на 11.04.2018 г. Призовките до страните за участие в 
заседанието са изпратени и връчени своевременно. С разпореждане на съдия 
Мирослав Мирчев от 10.04.2018 г. по делото е определен съдебен състав с 
председател съдия Теодора Николова и членове съдия Петя Желева и съдия 
Весела Павлова – докладчик, който е определен и с разпореждането от 
24.02.2016 г. На 11.04.2018 г. не е даден ход на делото, поради нередовно 
призоваване на ответника. Последният е призован чрез представляващия го по 
делото адвокат, а съдът е установил, че по отношение на ответника 
междувременно е открито производство по несъстоятелност и е назначен 
временен синдик, който представлява дружеството. Допусната е промяна в 
наименованието на ответника, предвид откритото производство по 
несъстоятелност, както  и по отношение на представителя по закон на 
дружеството. Делото е отложено с указания за призоваване на ответника чрез 
законния му представител. Насрочено е  о.с.з. на 06.06.2018 г. С разпореждане 
на председателя на Осмо отделение от 05.06.2018 г. по делото, за трети път, е 
определен съдебен състав с председател съдия Теодора Николова и членове 
съдия Петя Желева и съдия Весела Павлова - докладчик. В открито съдебно 
заседание на 06.06.2018 г. е постановено определение за даване на ход по 
същество. 
            При проверката на срочните и описните книги за 2016 г. и 2017 г. на 
Осмо отделение, се установиха и други дела с отменен ход по същество: една 
част от които са описани при проверените касационни производства по съдии: 
адм.д. № 10111/2016 г. на доклад на съдия Миткова, адм.д. № 11992/2016 г. на 
доклад на съдия Първанов, адм.д. № 7086/2016 г. на доклад на съдия Адамова; 
друга част са описани при спрените касационни производства, по които с 
определението за отменен ход по същество е постановено и спиране на 
производството: адм.д. № 14404/2015 г., адм.д. № 9092/2016 г., адм.д. № 
10672/2016 г., адм.д. № 14239/2017 г.; трета част са неописани и непроверени 
дела: адм.д. № 6616/2016 г., адм.д. № 12688/2016 г. и адм.д. № 11485/2017 г.  
Адм.д. № 6616/2016 г., на доклад на съдия, е образувано на 06.06.2016 г. по 
касационна жалба против решението по адм.д. № 6442/2015 г. на АССГ. 
Насрочено е в о.с.з. на 20.09.2016 г., когато съставът /председател Мирослав 
Мирчев и членове – Свилена Проданова и Мария Радева-докладчик/ е дал ход 
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по същество. С определение от з.з. на 20.10.2016 г. съдът е отменил 
протоколното определение за даване ход на делото по съществото на спора и за 
приключване на устните състезания. В срока за произнасяне е съобразена 
молба на касатора от 25.07.2016 г., с която уведомява съда, че е оттеглил 
пълномощията от адвокатското дружество и адвоката. В насроченото на 
17.01.2018 г. о.с.з. делото отново е обявено за решаване и решението е 
постановено на 26.01.2018 г. 
Адм.д. № 12688/2016 г., на доклад на съдия Емилия Иванова, е образувано на 
14.11.2016 г. и е насрочено в о.с.з. на 30.11.2017 г., когато тричленният състав 
/председател Румяна Монова и членове – Димитър Първанов и Емилия 
Иванова-докладчик/ е дал ход по същество. С определение от з.з. на 22.12.2017 
г. съдът е отменил протоколното си определение за даване ход по същество на 
делото и го е докладвал на председателя на Осмо отделение за насрочване в 
о.с.з. В срока за произнасяне е постъпило искане от процесуалния 
представител на касатора за отмяна на хода по същество, обосновано с 
необходимостта от приемане на представено с искането доказателство за 
срочността на жалбата, с оглед възражението на представителя на ВАП  за 
недопустимост на същата, поради просрочие. В о.с.з. на 25.04.2018  г. делото е 
обявено за решаване и решението е постановено на 16.07.2018 г. 
Адм.д. № 11485/2017 г., на доклад на съдия Весела Павлова, е образувано на 
09.10.2017 г. по касационна жалба срещу решението по адм.д. № 2883/2015 г. 
на АС – Пловдив. Делото е в производство на втора касация. Насрочено е в 
о.с.з. на 11.04.2018 г., когато му е даден ход по същество от тричленния състав 
/председател Емилия Миткова и членове – Петя Желева и Весела Павлова-
докладчик/. С определение от з.з. на 11.05.2018 г. съдът е отменил дадения в 
о.с.з. ход по същество и е докладвал делото на председателя на Осмо 
отделение за насрочване в о.с.з. В срока за постановяване на съдебния акт, 
съдът е констатирал, че административната преписка по издаване на оспорения 
РА и РАПРА не е била изпратена в цялост на първоинстанционния съд и не е 
приобщена към делото, което е пречка за произнасянето по отменителните 
основания. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
По проверените касационни производства ход на делото по същество е 

даден в първото насрочено о.с.з.  
Установиха се различни причини за отмяна на дадения в о.с.з. ход по 

същество: 
 По адм.д. № 6372/2017 г. и адм.д. № 8059/2017 г., в срока за 

постановяване на съдебния акт, съдът е приел, че касационната жалба е 
допустима, но не може да бъде разгледана по същество, тъй като в единия 
случай  в обжалваното решене е допусната ОФГ, подлежаща на поправка от 
съда, постановил решението, а в другия случай обжалваното решение е 
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следвало да бъде допълнено. Касационните производствата са прекратени и 
делата са върнати на съответните административни съдилища. 

По адм.д. № 14596/2015 г. и адм.д. № 15890/2014 г. с определението за 
отмяна на дадения в о.с.з. ход по  същество, касационното производство е 
спряно на основание чл. 631, ал. 1 ГПК, за отправяне на преюдициално 
запитване или във връзка с вече образувано пред СЕС дело по преюдициално 
запитване. По адм.д. № 961/2016 г. с определението за отмяна на хода по 
същество, съдът е спрял производството и е внесъл искане за обявяване на 
противоконституционност на приложима материално-правна разпоредба от 
ЗЗО. 

По адм.д. № 13727/2017 г., в срока за постановяване на съдебния акт по 
същество, съдът е оставил касационната жалба без разглеждане като 
недопустима и е прекратил производството по делото. 

По три дела: адм.д. № 6616/2016 г., адм.д. № 12688/2016 г. и адм.д. № 
11485/2017 г., след отмяна на хода по същество, са насрочени о.с.з. По едно от 
делата е констатирана нередовна процедура по призоваването в о.с.з., по 
второто – обоснована необходимост от приемане на представено в срока за 
произнасяне доказателство относно срочността на касационната жалба и по 
третото – констатирана непълнота на административната преписка  по 
издаване на оспорените РА пред първоинстанционния съд. 

 
  2. 5. Касационни дела, разгледани в закрито заседание от съдиите в 

Осмо отделение, в тричленен състав. 
Според предоставените от статистиците на ВАС справки, през 2016 г. в 

Осмо отделение, в з.з., са приключени 347 частни производства. Посочени са 
делата по номера, докладчици, дата на образуване и дата на свършване, чий е 
обжалваният акт, молител, номер и дата на постановяване на съдебния акт.  

От приключените през 2016 г. 347 дела, с изключение на 19 образувани 
през 2015 г., останалите 328 са образувани през 2016 г. От образуваните през 
2015 г. 19 дела, 13 са образувани през м. декември, 3 – през м. ноември и по 
едно – през месеците октомври, септември и юли.  

От приключените през 2017 г. общо 586 дела в Осмо отделение, 19 са 
били образувани през 2016 г., голямата част от тях – 17 образувани през м. 
декември. Останалите 567 частни производства са образувани през 2017 г. По 
едно дело е образувано през месец септември и месец октомври. Основната 
част са приключени през м. януари 2017 г. Всички съдии от отделението 
участват в разпределението на този вид дела на 100%, с изключение на 
председателя на отделението. / 30 % и 50% / 

По съдии, свършените в з.з., образувани по частни жалби 
производства през 2016 г., са както следва: 

На доклад на съдия Мирослав Мирчев са разгледани и приключени 13 
частни производства през 2016 г., 12 образувани през същата година. Адм.д. № 
10209/2015 г. е образувано на 10.09.2015 г. и е свършено на 07.01.2016 г. По 10 
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от делата произнасянето и постановяването на крайния съдебен акт е в рамките 
на няколко дни най-много един месец. До два месеца е приключено адм.д. № 
12594/2016 г., образувано на 10.11.2016 г., определението е постановено на 
21.12.2016 г. До  три месеца е приключено адм.д. № 1382/2016 г., образувано 
на 04.02.2016 г., определението постановено на 19.04.2016 г.   

През 2017 г. приключените, на доклад на съдия Мирчев, частни 
производства са 33, от които едно – останало несвършено от 2016 г. и 32 – 
образувани през 2017 г. Адм.д. № 14493/2016 г. е образувано на 28.12.2016 г. и 
е свършено с постановяване на определение № 843 от 23.01.2017 г. С_ 
изключение на 2 дела, всички са приключени в едномесечен срок от 
образуването им.  По адм.д. № 5063/2017 г., образувано на 03.05.2017 г., 
определението е постановено на 12.06.2017 г., т.е. девет дни след изтичане на 
едномесечен срок от образуването. Адм.д. № 3965/2017 г. е приключено в 
тримесечен срок. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 1382/2016 г. е образувано на 04.02.2016 г. по частна жалба срещу 
против определението от 04.01.2016 г. по адм.д. № 785/2015 г. на АС – 
Пазарджик, с което без уважение е оставено искане за допълване на 
определение от 04.12.2015 г. по същото дело на АС – Пазарджик. С 
окончателно определение от з.з. на 23.02.2016 г. тричленният състав 
/председател М. Мирчев и членове – Св. Проданова и М. Радева/  е оставил в 
сила обжалваното определение на Ас – Пазарджик. С определение от з.з. на 
19.04.2016 г. същият състав, в производство по чл. 248 ГПК, образувано по 
направено в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК искане, е допълнено определението от 
23.02.2016 г.    
Адм.д. № 3965/2017 г. е образувано на 05.04.2017 г. по частна жалба против 
определението от 27.02.2017 г. по адм.д. № 1163/2017 г. на АССГ, с което е 
отхвърлена жалба против заповед на ИД на ДФ”земеделие” за спиране на 
обработката на заявка за плащане. С определение от з.з. на 25.04.2017 г. 
тричленният състав /председател М. Мирчев и членове – Св. Проданова и В. 
Шаламанова/ е оставил в сила атакуваното определение на 
първоинстанционния съд. С определение от з.з. на 04.07.2017 г. същият състав 
е отхвърлил искане за допълване на определението от 25.04.2017 г., като 
неоснователно. 
          На доклад на съдия Аглика Адамова през 2016 г. са приключени 37 
частни производства, 36 образувани през същата година и 1 – през 2015 г. 
Адм.д. № 12901/2015 г. е образувано на 13.11.2015 г.  и е свършено с 
постановяване на определение № 1507/11.02.2016 г. През 2016 г. всички частни 
административни дела на доклад на съдия Адамова са свършени в едномесечен 
срок, с изключение на адм.д. № 6815/2016 г., образувано на 09.06.2016 г. и 
приключено с постановяване на определение № 9063/20.07.2016 г. 
          През 2017 г., на доклад на съдия Адамова са свършени 52 дела, от които 
3 – останали несвършени от 2016 г., 2 образувани в края на м. декември и 1 - на 
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26.10.2016 г. и 49 – новообразувани. Всички частните производства са 
свършени в едномесечен срок, с изключение на 3 дела, свършени до 3 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 6815/2016 г. е образувано на 09.06.2016 г. по частна жалба против 
определението от 24.03.2016 г. по адм.д. № 1985/2014 г.  на АССГ, с което е 
изменено решение от 14.04.2014 г. по същото дело в частта за разноските. С 
определение от з.з. на 20.07.2016 г. тричленният състав /председател М. 
Мирчев и членове – А. Адамова и В. Павлова/ е оставил в сила обжалваното 
определение. 
Адм.д. № 2356/2017 г. е образувано на 24.02.2017 г. по частна жалба против 
определението от 13.01.2017 г. по адм.д. № 316/2017 г. на АССГ, с което без 
уважение е оставено искане за спиране на предварителното изпълнение на 
заповед на и.д. директор на Д”Контрол” при ТД на НАП – София за налагане 
на ПАМ. С определение от з.з. на 14.03.2017 г. тричленният състав 
/председател Т. Николова и членове – Д. Първанов и А. Адамова/ е отменил 
обжалваното определение и заповедта на административния орган. На 
17.05.2017 г. са постановени две определения на същия състав, едното – в 
производство по реда на чл. 175 АПК , а другото – в производство по реда на 
чл. 176 АПК. 

  На доклад на съдия Василка Шаламанова през 2016 г. са свършени 37 
частни административни дела, от които 3 останали несвършени от 2015 г. и 34 
– новообразувани. Всички частни производства са свършени в едномесечен 
срок с изключение на 3 дела, приключени в срок до 2 месеца. 

  През 2017 г. частните производства, на доклад на съдия Шаламанова са 
значително повече – 66, от които останалите несвършени от 2016 г. са 2, 
образувани през м. декември 2016 г. и 64 са образувани през 2017 г. С малки 
изключения, през 2017 г. частните производства също са свършени в 
едномесечен срок. Две дела са приключени в срок до 3 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 9459/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба против 
определението от 12.07.2016 г. по адм.д. № 638/2015 г. на АС – Русе, с което е 
върната искова молба, в частта на предявения иск срещу НАП за заплащане на 
обезщетение за вреди, претърпени в резултата на обявени за нищожни  РА. С 
определение от з.з. на 19.09.2016 г. тричленният състав /председател М. 
Мирчев и членове – Св. Проданова и В. Шаламанова/ е оставил без движение 
частната жалба и е указал отстраняване на констатираните нередовности. С 
определение от з.з. на 091.11.2016 г. същият състав е оставил в сила 
обжалваното определение на АС – Русе. 
Адм.д. № 11006/2017 г. е образувано на 27.09.2017 г. по частна жалба против 
определението от 28.08.2017 г. по адм.д. № 9772/2017 г. на АССГ, с което е 
отменено разпореждане  за допускане на предварително изпълнение на 
наложена ПАМ. С определение от з.з. на 26.10.2017 г. съдът /председател М. 
Мирчев  и членове – Св. Проданова и В. Шаламанова/ е обезсилил 
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определението на АССГ като недопустимо и е прекратил производството по 
делото. С определение от з.з. на 20.12.2017 г. същият тричленен състав е 
постановил определение по чл. 248 ГПК, вр.чл. 144 АПК 
          На доклад на съдия Весела Павлова през 2016 г. са приключени 35 
частни производства, всички  образувани същата година. През 2016 г. всички 
частни административни дела на доклад на съдия Павлова са свършени в 
едномесечен срок, с изключение на 2, приключени  в срок до 2 месеца. 
          През 2017 г., на доклад на съдия Павлова са свършени 61 дела, от които 3 
– останали несвършени от 2016 г., всички образувани през м. декември и 58 – 
новообразувани. Всички частните производства са свършени в едномесечен 
срок, с изключение на 4 дела, свършени до 2 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 9471/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна жалба против 
определението от 28.06.2016 г. по адм.д. № 56/2016 г. на АС – Ловеч, в частта, 
с която е оставена без разглеждан искова молба за осъждане на ГД”ИН” и 
производството в същата част е прекратено. С определение от з.з. на 27.10.2016 
г. тричленният състав /председател Е. Миткова и членове – П. Желева и В. 
Павлова/ е отменил определението на АС – Ловеч в обжалваната част и е 
върнал делото на същия състав на административния съд за продължаване на 
съдопроизводствените действия по разглеждане на исковата молба в 
посочената част. 
Адм.д. № 9915/2017 г.  е образувано на 13.09.2017 г. по частна жалба срещу 
определението от 28.06.2017 г. по адм.д. № 1169/2017 г. на АС – Варна, с което 
е оставено без разглеждане искане против бездействие на административен 
орган, на основание чл. 257, ал. 2 АПК. С определение от з.з. на 02.11.2017 г. 
съдът /председател Е. Миткова и членове – П. Желева и В. Павлова/ е оставил 
в сила определението на АС – Варна. 
          На доклад на съдия Димитър Първанов през 2016 г. са приключени 32 
частни производства, 30 образувани през същата година и 2 – през 2015 г. 
Образуваното на 27.10.2015 г. адм.д. № 12319/2015 г. е образувано на 
27.10.2015 г.  и е свършено с постановяване на определение № 2194/25.02.2016 
г. Образуваното на 03.12.2015 г. адм.д. № 13636/2015 г. е приключено с 
постановяването на определение № 94/05.01.2016 г. През 2016 г. всички частни 
административни дела на доклад на съдия Първанов са свършени в 
едномесечен срок, с изключение на 2 дела, свършени в срок съответно – до 2 
месеца и – до 3 месеца. 
          През 2017 г., на доклад на съдия Първанов  са свършени 63 дела, от които 
3 – останали несвършени от 2016 г., 60 – новообразувани. Частните 
производства от 2016 г. са образувани през м. декември и са свършени през м. 
януари 2017 г. Всички частните производства са свършени в едномесечен срок, 
с изключение на 1 дело, свършено  до 2 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
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Адм.д. № 7616/2016 г. е образувано на 29.06.2016 г. по „частна жалба” 
подадена в АССГ срещу решение на СО и частна жалба срещу определение по 
адм.д. № 4782/2016 г. на АССГ, с адресат – СГС. С определение от з.з. на 
07.07.2016 г. тричленният състав /председател Т. Николова и членове – Д. 
Първанов и А. Адамова/ е оставил производството без движение с ясни, 
конкретни и точни указания за отстраняване в определен срок на 
нередовностите в жалбите. С определение от з.з. на 15.09.2016 г. същият състав 
е оставил подадените частни жалби без разглеждане и е прекратил 
производството по делото. 
Адм.д. № 9787/2017 г. е образувано на 13.09.2017 г. по  жалба от ФЛ, в която е 
направено искане за осъждане на Областна управа да заплати полагаща се 
законна лихва. С определение от з.з. на 25.09.2017 г. съдът /председател Т. 
Николова и членове – Д. Първанов и А. Адамова/ е оставил без движение 
жалбата  и е дал указания за отстраняване на констатираните нередовности в 
определен срок. С определение от з.з. на 16.11.2017 г.  съдът /председател Т. 
Николова и членове – Д. Първанов и Е. Иванова/ е отменил обжалваното 
определение и е върнал делото на същия съд и състав за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 
          На доклад на съдия Емилия Иванова през 2017 г., през м. ноември, са 
образувани и свършени 6 административни частни дела, определенията по 
които са постановени в едномесечен срок от образуването.  

По данни от сайта беше проверено: 
Адм.д. № 13206/2017 г. е образувано на 21.11.2017 г. по частна жалба против 
определението от 26.10.2017 г. по адм.д. № 2961/2017 г. на АС – Пловдив, с 
което е отменено разпореждане за допускане на предварително изпълнение на 
ПАМ. Със същото определение е спряно изпълнението на наложената ПАМ до 
окончателното разрешаване на спора. С определение от з.з. на 21.12.2017 г. 
съдът /председател Т. Николова и членове – Д. Първанов и Е. Иванова/ е 
оставил в сила обжалваното определение на административния съд. 
          На доклад на съдия Емилия Миткова през 2016 г. са приключени 38 
частни производства, 36 образувани през същата година и 2 – през 2015 г. 
Адм.д. № 14191/2015 г. е образувано на 15.12.2015 г.  и е свършено с 
постановяване на определение № 505/18.01.2016 г. Адм.д. № 13754/2015 г. е 
образувано на 07.12.2015 г. и е свършено с постановяване на определение № 
506/18.01.2016 г. През 2016 г. всички частни административни дела на доклад 
на съдия Миткова са свършени в едномесечен срок, с изключение на 2, едното 
от които е свършено в срок до 1 месец и десет дни от образуването му и адм.д. 
№ 4954/2016 г., свършено до 5 месеца.  
          През 2017 г., на доклад на съдия Миткова са свършени 58 дела, от които 
2 – останали несвършени от 2016 г., образувани през м. декември и 56 – 
новообразувани. Всички частните производства са свършени в едномесечен 
срок, с изключение на 1 дела, свършено до 2 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
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Адм.д. № 4954/2016 г. е образувано на 25.04.2016 г. по частна жалба против 
определението от 11.01.2016 г. по адм.д. № 2018/2015 г. на АССГ, с което е 
отменено определението за даване ход по същество на делото и е прекратено 
производството по същото. С определение от з.з. на 13.05.2016 г.  тричленният 
състав /председател Е.Миткова и членове – П. Желева и В. Павлова/ е оставил 
без движение частната жалба  и е указал отстраняване на констатираните 
нередовности. С определение от з.з. на 28.09.2016 г. обжалваният съдебен акт е 
оставен в сила.  
Адм.д. № 7225/2017 г. е образувано на 22.06.2017 г., по реда на чл. 145-178, вр. 
чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК по жалби срещу мълчалив отказ по искане за 
възобновяване на административно производство, заведено в МЗХ и срещу 
изричен отказ, обективиран в писмо от 31.03.2017 г. С определение от з.з. на 
19.07.2017 г. тричленният състав /председател Е. Миткова и членове – П. 
Желева и В. Павлова/ е оставил без разглеждане жалбата срещу мълчаливия 
отказ и е прекратил производството в тази част. Разпоредено е до МЗХГ да се 
изпрати съобщение за представяне  на доказателства в определен срок за 
компетентността на лицето, подписало писмото, в което е обективиран изричен 
отказ, като след изтичане на срока за изпълнение на указанията, делото се 
докладва. 
          На доклад на съдия Мария Радева през 2016 г. са приключени 39 частни 
производства, от които 33 образувани през същата година и 6 останали 
несвършени от 2015 г.  Пет от тези дела са образувани през м. декември 2015 г. 
и едно – адм.д. № 12724/2015 г. – на 06.11.2015 г., по което определение № 
1006 е постановено на 01.02.2016 г. През 2016 г. всички частни 
административни дела на доклад на съдия Радева са свършени в едномесечен 
срок, с изключение на 3, по които актът е постановен до 2 месеца от 
образуването. 
          През 2017 г., на доклад на съдия Радева са свършени 60 дела, от които 3 – 
останали несвършени от 2016 г., 2 образувани в края на м. декември и 1 - на 
10.09.2016 г. Новообразуваните дела са 57. В едномесечен срок са свършени 36 
частните производства, в срок до 2 месеца – 19, в срок до 3 месеца – 4 и 1 – в 
срок до 4 месеца.   

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 9818/2016 г. е образувано на 10.09.2016 г., по реда на чл. 145 и сл. 
АПК, по жалба против заповед  от 05.07.2016 г. на МЗХ, с която е оставена без 
разглеждане жалба от 17.11.2015 г. срещу отказ на ДФ”Земеделие” за 
окончателно плащане по договор, обективиран в уведомително писмо. С 
определение от з.з. на 20.10.2016 г. съдът /председател М. Мирчев и членове – 
Св. Проданова и М. Радева/ е оставил без разглеждане жалбата като 
недопустима и е прекратил производството по делото. С определение от з.з. на 
01.02.2017 г., в производство по реда на чл. 88, ал. 3 АПК, същият състав е 
отменил заповедта на МЗХ и е върнал преписката на министъра на ЗХ за 
произнасяне по същество по жалбата срещу посоченото уведомително писмо. 
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Адм.д. № 4302/2017 г. е образувано на 13.04.2017 г. по две частни жалби 
против определението от 13.03.2017 г. по адм.д. № 1305/2017 г. на АССГ, с 
което без разглеждане, като недопустими, са оставени жалби срещу заповед на 
кмета на СО за отчуждаване на ПИ. С определение от з.з. на 27.06.2017 г. 
тричленният състав /председател М. Мирчев и членове – Св. Проданова и М. 
Радева/ е оставил в сила обжалваното определение на АССГ. 
          На доклад на съдия Петя Желева през 2016 г. са приключени 37 частни 
производства, всички образувани през същата година. През 2016 г. всички 
частни административни дела на доклад на съдия Желева са свършени в 
едномесечен срок. 
          През 2017 г., на доклад на съдия Желева са свършени 61 дела, от които 1 
– останало несвършено от 2016 г. и 60 – новообразувани. Всички частните 
производства са свършени в едномесечен срок, с изключение на 4 дела, 2 от 
които – до 2 месеца , 1 – до 3 месеца и 1 – до 4 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 5358/2016 г. е образувано на 09.05.2016 г. по частна жалба против 
определението от 21.03.2016 г. по адм.д. № 223/2016 г. на АС –Пазарджик, с 
което по искане за отмяна на разпореждане за предварително изпълнение на 
решение на ОбС е спряно допуснатото предварително изпълнение на същото 
решение на ОбС. С определение от з.з. на 08.06.2016 г. тричленният състав 
/председател Е.Миткова и членове – П. Желева и В. Павлова/ е отменил 
атакуваното определение и е отменил разпореждането за предварително 
изпълнение на решенето на ОбС. 
Адм.д. № 5074/2017 г. е образувано на 03.05.2017 г. по частна жалба срещу 
определението от 03.04.2017 г. по адм.д. № 3269/2017 г. на АССГ, с което е 
отменено разпореждане на административен орган за допускане на 
предварително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ. С определение от 
з.з. на 26.05.2017 г., постановено от състав с председател Е.Миткова и членове 
– П. Желева и В. Павлова, обжалваното определение е оставено в сила. С 
определение от з.з. на 21.09.2017 г. същият състав се е произнесъл по искане  
по чл. 248 ГПК, вр. чл. 144 АПК. 
          На доклад на съдия Свилена Проданова през 2016 г. са приключени 39 
частни производства, 37 образувани през същата година и 2 – през 2015 г. 
Делата от 2015 г. са образувани през м. декември и са свършени през м. януари 
2016 г. През 2016 г. всички частни административни дела на доклад на съдия 
Проданова са свършени в едномесечен срок, с изключение само на едно, 
приключено в срок до 4 месеца от образуването.    
          През 2017 г., на доклад на съдия Проданова са свършени 62 дела, всички 
образувани през същата година.  Всички частните производства са свършени в 
едномесечен срок, с изключение на 2 дела, едното от които  приключено до 2 
месеца, а другото – до 3 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
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Адм.д. № 5565/2016 г. е образувано на 12.05.2016 г. по частна жалба против 
определението от 09.02.2016 г. по адм.д. № 12136/2015 г. на АССГ, с което без 
разглеждане е оставена жалба срещу мълчалив отказ на директора на ТД на 
НАП – София по жалба от 12.11.2015 г. и производството е прекратено. С 
определение от з.з. на 21.06.2016 г. съдът /председател М. Мирчев и членове – 
Св. Проданова и М. Радева/ е оставил в сила обжалваното определение на 
АССГ. С определение от з.з. на 15.09.2016 г. съдът се е произнесъл по искане 
по чл. 248 ГПК, вр. чл. 144 АПК. 
Адм.д. № 7694/2017 г. е образувано на 04.07.2017 г. по частна жалба против 
разпореждане от  20.06.2017 г. по адм.д. № 1595/2017 г. на АС – Бургас, с което 
е отхвърлено искане за прекратяване действията на ТД на НАП-Бургас и 
органите на МВР, изразяващи се в запечатване на обект. С определение от з.з. 
на 19.09.2017 г. тричленният състав /председател М. Мирчев и членове – Св. 
Проданова и В. Шаламанова/ е  оставил в сила обжалваното разпореждане.  
          На доклад на съдия Теодора Николова през 2016 г. са приключени 40 
частни производства, 38 образувани през същата година и 2 – през 2015 г. 
Адм.д. № 7800/2015 г. е образувано на 02.07.2015 г.  и е свършено с 
постановяване на определение № 322/12.01.2016 г. През 2016 г. всички 
останали частни административни дела на доклад на съдия Николова са 
свършени в едномесечен срок, с изключение на едно, приключено за около 
месец и половина. 
          През 2017 г., на доклад на съдия Николова са свършени 64 дела, от които 
само 1 е останало несвършено от 2016 г., новообразуваните са 63. Всички 
частните производства са свършени в едномесечен срок, с изключение на 4 
дела, свършени до 2 месеца. 

По данни от сайта бяха проверени делата: 
Адм.д. № 4054/2016 г. е образувано на 04.04.2016 г. по „касационна жалба” 
против „решението” на АС – Монтана по адм.д. № 607/2015 г., образувано по 
жалба срещу мълчалив отказ за издаване на скица. Производството пред АС – 
Монтана е било прекратено с определение от 23.02.2016 г. С определение от 
з.з. от 05.04.2016 г. на  тричленния състав /председател Т. Николова и членове 
– Д. Първанов и А.Адамова/ производството по адм.д. №  4054/2016 г. на ВАС, 
Осмо отделение е оставено без движение и на жалбоподателя са дадени 
указания за отстраняване на констатираните нередовности. С определение от 
з.з. на 18.05.2016 г. същият състав е оставил без разглеждане жалбата и е 
прекратил производството по делото.  
Адм.д. № 10389/2017 г. е образувано на 18.09.2017 г. по частна жалба против 
определението от 09.08.2017 г. на АС – Благоевград, с което е оставена без 
разглеждане жалба срещу решение от 18.12.2015 г. на ОбС, в частта за 
определяне на такса „битови отпадъци” за 2016 г. за собственици на 
нежилищни имоти. С определение от з.з. на 25.10.2017 г. тричленният състав 
/председател Т. Николова и членове Д. Първанов и А. Адамова/ е отменил 
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обжалваното определение на първоинстанционния съд и му е върнал делото за 
последващи процесуални действия. 
 
 
         КОНСТАТАЦИИ: 

Проверените частни касационни производства, налагат изводи за 
изключително добра организация на дейността по образуването, 
разпределението, докладването на делата на определените съдии-докладчици  
и приключването им в изключително кратки, разумни срокове. Тричленните 
състави, които разглеждат тези производства са определените със заповед на 
председателя на съда постоянни състави, в които участва съдията-докладчик. 
Констатира се участие на съдия Мирослав Мирчев в много от частните 
производства, в различни постоянни състави. Делата са приключвани основно 
в едномесечни срокове от образуването до постановяването на съдебния акт. В 
това отношение никой от съдиите на Осмо отделение не прави изключение.  

 
         3. Дела, разгледани от ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ на Първа колегия на 
ВАС, разпределени на съдии-докладчици от Осмо отделение. 

Според предоставените от статистиците справки за разгледаните и решени 
дела от Петчленен състав на Първа колегия на ВАС, общият им брой през 2016 
г. е бил 521 /средно по 130 на отделение/, като 103 от тях са били на доклад на 
съдии от Осмо отделение. През 2017 г. разгледаните дела от Петчленен състав 
на Първа колегия на ВАС са 562 /средно по 140 на отделение/, като по 113  от 
тях докладчици са били съдии от Осмо отделение. 

 
През 2016 г. съдия Мирослав Мирчев е бил докладчик по общо 11 

административни дела, от които: 6 броя частни производства,  3 касационни, 2 
- за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 5 броя дела, всички са 
приключени с решения, постановени в едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Мирчев, административни 
дела са общо 11 броя, от които: 7 броя частни производства, 2 касационни и  2 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 4 дела,  всички са приключени 
с решения, от които 3 постановени в едномесечен срок и 1 – в срок до 2 месеца. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 

Адм.д. № 5450/2016 г. Образувано е на 10.05.2016 г. по изпратени на 
09.05.2016 г. две касационни жалби срещу решение № 1512/11.02.2016 г. по 
адм.д. № 7493/2015 г., постановено от тричленен състав на Четвърто 
отделение. Първата касационна жалба е входирана на 29.02.2016 г. и е 
администрирана от председателя на Четвърто отделение съдия М.Чернева. С 
разпореждане от 01.03.2016 г. са дадени указания за внасяне на дължима ДТ в 
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7-дневен срок и за изпращане на преписи на другите страни след изпълнение 
на указанията. След приключване на процедурата е наредено  изпращане на 
петчленен състав по компетентност. Указанията са изпълнени с молба от 
15.03.2016 г. Съобщенията с преписи от жалбата са връчени на страните на 
21.03.2016 г. и 22.03.2016 г. Отговор не е постъпил 
Втората касационна жалба е входирана на 02.03.2016 г. и също е 
администрирана от председателя на Четвърто отделение, заедно с молба от 
същата дата с искане по чл. 248 ГПК. Разпоредено е изпращане на петчленен 
състав по компетентност след произнасяне по молбата по чл. 248 ГПК. 
Съобщенията са връчени между  18.03.2016 г. и  22.03.2016 г. Отговор не е 
постъпил. Делото е разпределено на 10.05.2016 г. от председателя на Първа 
колегия съдия Монова между всички съдии от колегията с изключване на 
постановилите съдебните актове. За докладчик е определен съдия Мирослав 
Мирчев. С разпореждане от 10.05.2016 г. на съдия Монова е определен 
съставът за произнасяне по движението на административното дело, който се 
състои само от съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за разглеждане 
на 09.06.2016 г., видно от списъка за призоваване и печата за образуване. С акт, 
наименован „разпределение“ от 08.06.2016 г., постановен от председателя на 
Осмо отделение, е определен график на двата петчленни състави за о.с.з. на 
09.06.2016 г. Имената на съдиите са посочени с инициали. В с.з. на 09.06.2016 
г. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в 
законния срок. С решение № 8585/11.07.2016 г. обжалваното решение на 
тричленен състав на Четвърто отделение е отменено частично и вместо това е 
постановено друго в тази част, с което оспореният подзаконов НА е отменен с 
изключение на изрично посочени разпоредби от него. В останалата част 
обжалваното решение е оставено в сила. За присъдените разноски са издадени 
ИЛ, което е надлежно отбелязано върху съответното решение.  
Адм.д. № 6929/2017 г. Образувано е на 15.06.2017 г. по изпратена на 
14.06.2017 г. касационна жалба срещу решение № 4580/12.04.2017 г. по адм.д. 
№ 9328/2015 г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение. 
Касационна жалба е входирана на 02.05.2017 г. и е администрирана 
своевременно от председателя на Четвърто отделение съдия М.Чернева. 
Делото е разпределено на 16.06.2017 г. от председателя на Първа колегия 
съдия Монова между всички съдии от колегията с изключване на 
постановилите съдебните актове. За докладчик е определен съдия Мирослав 
Мирчев. С разпореждане на съдия Монова от 16.06.2017 г. е определен 
съставът за произнасяне по движението на делото, който се състои само от 
съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 14.09.2017 г., 
видно от списъка за призоваване и печата за образуване. Съдиите в 
петчленните състави за разглеждане на делото в с.з. на 14.09.2017 г. са 
определени с акт, наречен разпределение от 13.09.2017 г. на председателя на 
Осмо отделение на ВАС съдия М.Мирчев. С това разпределение е определен и 
графикът на пет петчленни състави за с.з. на 14.09.2017 г. Имената на съдиите 



 235

са записани само с инициали. В о.с.з. на 14.09.2017 г. е даден ход по същество 
и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение № 11953 
от 10.10.2017 г. обжалваното решение на тричленния състав на Четвърто 
отделение е оставено в сила.  
        От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени електронно: 
        Адм.д. № 6869/2016 г. е образувано на 13.06.2016 г. по частна жалба 
против определението от 12.05.2016 г., постановено по адм.д. № 4910/2016 г. 
на ВАС, тричленен състав на Първо отделение, с което без разглеждане е 
оставена частна жалба срещу определение от 21.03.2016 г. по адм.д. № 51/2016 
г. на АС – Смолян и производството по делото е прекратено. С определение № 
7554/22.06.2016 г., от з.з., петчленният състав: председател Мирослав Мирчев-
докладчик и членове – Т. Николова, Св. Проданова, В. Шаламанова и М. 
Радева, е оставил в сила обжалваното определение.   
       Адм.д. № 12391/2017 г. е образувано на 31.10.2017 г. по частна жалба 
против определение от 27.09.2017 г., по адм.д. № 9877/2017 г. на ВАС, Осмо 
отделение, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу 
определение от 19.06.2017 г. по адм.д. № 438/2017 г. на АС – Велико Търново. 
С определение № 13683/13.11.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател 
Мирослав Мирчев-докладчик и членове – Т. Николова, Св. Проданова, В. 
Шаламанова и М. Радева, е оставил в сила обжалваното определение.   
 
        През 2016 г. съдия Аглика Адамова е била докладчик по общо 12 
административни дела, от които: 8 броя частни производства,  3 касационни,  1 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 4 броя дела, всички са 
приключени с решения, постановени в едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Адамова, административни 
дела са общо 10 броя, от които: 6 броя частни производства, 1 касационно и  3 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 4 дела,  всички са приключени 
с решения постановени в едномесечен срок. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 

 Адм.д. № 10095/2016 г.  е образувано на 13.09.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 8371/06.07.2016 г. по адм.д. № 13725/2015 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 20.07.2016 г. в 
регистратурата на съда. Администрирана е от председателя на отделението 
съдия Мариника Чернева. С разпореждане от 21.07.2016 г. е започната 
процедура по размяна на книжата, като е указано след това делото да се 
изпрати на петчленен състав. Само един от тримата ответници по жалбата е 
подал отговор на 30.08.2016 г. На 10.09.2016 г. делото е изпратено на 
петчленен състав. На 13.09.2016 г. е извършено автоматично разпределение на 
делото от председателя на Първа колегия съдия Румяна Монова между съдиите 
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в колегията, като са изключени тези, които са участвали в разглеждането на 
делото. За докладчик е определена съдия Аглика Адамова. На същата дата е 
постановено разпореждане на председателя на колегията съдия Румяна 
Монова, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на 
съда е определен състав за закрити заседания при необходимост по 
конкретното дело (Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Емилия Миткова, 
Димитър Първанов и Аглика Адамова). Делото е насрочено в о.с.з. на 
06.10.2016 г. Призовки до страните са изпратени и връчени редовно и 
своевременно. С разпределение без дата, подписано от председателя на Първа 
колегия съдия Румяна Монова, на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на 
председателя на съда е определен петчленен състав за разглеждане на делото, 
председателстван от съдия Монова. В състава участват само съдии от Осмо 
отделение. О. с.з. е проведено на 06.10.2016 г. и е постановено определение за 
даване на ход по същество на делото. Постановено е решение 
№10649/12.10.2016 г. 
Адм.д. № 6931/2017 г.  е образувано на 15.06.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 5897/11.05.2017 г. по адм.д. № 6399/2015 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 18.05.2017 г. в 
регистратурата на съда. С разпореждане от 19.05.2017 г. на съдия Мариника 
Чернева жалбата е изпратена на другата страна за писмен отговор в 14-дневен 
срок от съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на 
петчленен състав. Разпореждането на председателя е изпратено на другата 
страна за отговор на 26.05.2017 г., а на 14.06.2017 г. делото е изпратено на 
петчленен състав. На 16.06.2017 г. е извършено автоматично разпределение на 
делото от председателя на Първа колегия съдия Румяна Монова между съдиите 
в колегията, като са изключени тези, които са участвали в разглеждането на 
делото. За докладчик е определена съдия Аглика Адамова. На същата дата е 
постановено разпореждане на председателя на колегията, с което на основание 
заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на съда е определен състав за 
закрити заседания при необходимост по конкретното дело (Мирослав Мирчев, 
Теодора Николова, Емилия Миткова, Димитър Първанов и Аглика Адамова). 
Делото е насрочено в о.с.з. на 14.09.2017 г., видно от списъка на лицата за 
призоваване. Призовки до страните са изпратени своевременно. На 13.09.2017 
г. е изготвено разпределение от председателя на Осмо отделение съдия 
Мирослав Мирчев, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 г. и заповед 
№ 1145/02.09.2013 г. на председателя на съда, са определени пет петчленни 
състави за разглеждане на делата в о.с.з. на 14.09.2017 г., като в съставите е 
предвидено по кои дела кой е докладчик. В съставите участват само съдии от 
Осмо отделение Откритото съдебно заседание е проведено на 14.09.2017 г. и е 
постановено определение за даване на ход по същество на делото. Постановено 
е решение № 11873/09.10.2017 г. 
        От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени електронно: 
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        Адм.д. № 5260/2016 г. е образувано на 04.05.2016 г. по частна жалба 
против определението от 21.03.2016 г., постановено по адм.д. № 11736/2015 г. 
на ВАС, тричленен състав на Първо отделение, с което без разглеждане е 
оставено искането за отмяна на влязло в сила определение по адм.д. № 
1519/2015 г. на АССГ и производството е прекратено. С определение № 
5918/17.05.2016 г., от з.з., петчленният състав: председател Мирослав Мирчев 
и членове – Т. Николова, Е. Миткова, Д. Първанов и А. Адамова-докладчик, е 
оставил в сила обжалваното определение.   
       Адм.д. № 9714/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба 
против определение от 11.07.2017 г., по адм.д. № 7525/2017 г. на ВАС, 
Четвърто отделение, с което е оставена без разглеждане частна жалба срещу 
разпореждане от 27.04.2017 г. на председателя на КЗК, с което е отказано да 
бъде образувано производство по ЗОП по жалба от 27.02.2017 г. С определение 
№ 11883/09.10.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател Мирослав 
Мирчев и членове – Т. Николова, Е. Миткова, Д. Първанов и А. Адамова-
докладчик, е оставил в сила обжалваното определение.   
 
        През 2016 г. съдия Василка Шаламанова е била докладчик по общо 9 
административни дела, от които: 6 броя частни производства,  3 касационни.  
От разгледаните в о.с.з. 3 броя дела, всички са приключени с решения, 
постановени в едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Шаламанова, 
административни дела са общо 12 броя, от които: 7 броя частни производства, 
2 касационни и  3 за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 5 дела,  всички 
са приключени с решения постановени в едномесечен срок. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.: 

Адм.д. № 9058/2016 г. е образувано на 16.08.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 7288/16.06.2016 г. по адм.д. № 8630/2015 г. по описа на 
ВАС, Трето отделение. Касационната жалба е постъпила на 01.07.2016 г. в 
регистратурата на съда. Администрирана е от председателя на отделението 
съдия Ваня Пунева. С разпореждане от 11.07.2016 г. е разпоредено жалбата да 
се изпрати на другите страни за писмен отговор в 14-дневен срок от 
съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на петчленен 
състав. Разпореждането на председателя е изпратено на другите страни за 
отговор на 11.07.2016 г., като само от една от осем страни по делото е 
постъпил отговор на 18.07.2016 г. На 11.08.2016 г. делото е изпратено на 
петчленен състав. На 16.08.2016 г. е извършено автоматично разпределение на 
делото от председателя на Първа колегия съдия Румяна Монова между съдиите 
в колегията. За докладчик е определена съдия Василка Шаламанова. На същата 
дата е постановено разпореждане на председателя на колегията, с което на 
основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на съда е определен 
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състав за закрити заседания при необходимост по конкретното дело (Мирослав 
Мирчев, Теодора Николова, Свилена Проданова, Василка Шаламанова и 
Мария Радева). На 17.08.2016 г. по делото е приложен списък на призованите 
лица за о.с.з. на 15.09.2016 г. Призовки до страните са изпратени 
своевременно. С разпределение от 12.09.2016 г., подписано от председателя на 
Осмо отделение съдия Мирослав Мирчев, на основание заповед № 
282/20.03.2013 г. на председателя на съда, са определени четири петчленни 
състава и един седемчленен състав за разглеждане на делата, насрочени за 
15.09.2016 г. В съставите участват само съдии от Осмо отделение Откритото 
съдебно заседание е проведено на 15.09.2016 г. и е постановено определение за 
даване на ход по същество на делото. Постановено е решение № 
10276/04.10.2016 г. 
 Адм.д. № 13013/2017 г. е образувано на 16.11.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 12369/17.10.2017 г. по адм.д. № 13817/2016 г. по описа на 
ВАС, Първо отделение. Касационната жалба е постъпила на 07.11.2017 г. в 
регистратурата на съда. Администрирана е от председателя на отделението 
съдия Йордан Константинов. С разпореждане от 08.11.2017 г. жалбата е 
изпратена на другата страна за писмен отговор в 14-дневен срок от 
съобщението. Съобщението е връчено на 13.11.2017 г., върнато е в съда на 
14.11.2017 г., а на 15.11.2017 г. по разпореждане от 15.11.2017 г. на съдия 
Йордан Константинов, делото е изпратено на петчленен състав. На 16.11.2017 
г. е извършено автоматично разпределение на делото от председателя на Първа 
колегия съдия Румяна Монова между съдиите в колегията. За докладчик е 
определена съдия Василка Шаламанова. На същата дата е постановено 
разпореждане на председателя на  колегията съдия Румяна Монова, с което на 
основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на съда е определен 
състав за закрити заседания при необходимост по конкретното дело (Мирослав 
Мирчев, Теодора Николова, Свилена Проданова, Василка Шаламанова и 
Мария Радева). Делото е насрочено в о.с.з. на 07.12.2017 г. Призовки до 
страните са изпратени и връчени своевременно. С разпределение без дата на 
председателя на Първа колегия  съдия Румяна Монова, на основание заповед 
№ 282/20.03.2013 г. на председателя на съда е определен петчленен състав за 
разглеждане на делото. В състава участват само съдии от Осмо отделение с 
председател съдия Монова. Откритото съдебно заседание е проведено на 
07.12.2017 г. и е постановено определение за даване на ход по същество на 
делото. Постановено е решение № 266/09.01.2018 г., с което е отменено 
обжалваното първоинстанционно решение. 
         От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени електронно: 
Адм.д. № 13131/2016 г. е образувано на 25.11.2016 г. по частна жалба против 
определението от 02.11.2016 г., постановено по адм.д. № 7980/2016 г. на ВАС, 
тричленен състав на Четвърто отделение, с което е обезсилено решение от 
12.05.2016 г. по адм.д. № 427/2015 г. на АС – Стара Загора и е прекратено 
производството, оставена е без разглеждане касационна жалба срещу същото 
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решение на АС – Стара Загора. С определение № 38/04.01.2017 г., от з.з., 
петчленният състав: председател Мирослав Мирчев и членове – Т. Николова, 
Е. Миткова, В. Шаламанова-докладчик  и М. Радева, е отменил определение от 
02.11.2016 г. по адм.д. № 7980/2016 г. на ВАС, в частта, с която е обезсилено 
решението на АС – Стара Загора, в частта с която жалбоподателят е осъден да 
заплати разноски. Оставил е без разглеждане жалба на другата страна срещу 
определение от 02.11.2016 г. на ВАС, с което е оставена без разглеждане 
касационна жалба срещу решението на АС – Стара Загора.   
       Адм.д. № 11716/2017 г. е образувано на 13.10.2017 г. по частна жалба 
против определение от 06.06.2017 г., по адм.д. № 3994/2017 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което е допълнено определение от 25.04.2017 г. по същото дело, 
на основание чл. 248, ал. 3 ГПК, вр. чл. 144 АПК. С определение № 
12899/26.10.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател Мирослав Мирчев 
и членове – Т. Николова, Св. Проданова, В. Шаламанова-докладчик и М. 
Радева, е оставил в сила обжалваното определение.   
 
        През 2016 г. съдия Весела Павлова е била докладчик по общо 9 
административни дела, от които: 6 броя частни производства,  2 касационни и 
1 – за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав на ВАС. От 
разгледаните в о.с.з. 3 броя дела, всички са приключени с решения, 
постановени в едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Павлова, административни 
дела са общо 10 броя, от които: 5 броя частни производства, 3 касационни и  2 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 5 дела,  всички са приключени 
с решения, постановени в едномесечен срок. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им, 
най-много – до 2 месеца от образуването.  

Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.  
Адм.д. № 7656/2016 г. е образувано на 30.06.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 4793/21.04.2016 г. по адм.д. № 8496/2015 г. по описа на 
ВАС, Трето отделение. Касационната жалба е постъпила на 10.05.2016 г. в 
регистратурата на съда. Администрирана е от председателя на отделението, 
съдия Ваня Пунева. С разпореждане от 14.05.2016 г. е наредено 
жалбоподателят да представи доказателства за платена държавна такса в 
размер на 25 лева в 7-дневен срок от съобщаването. На 27.05.2016 г. касаторът 
е подал допълнителна молба с приложени към нея документи, удостоверяващи 
внасянето на държавната такса. С разпореждане от 31.05.2016 г. жалбата е 
изпратена на другата страна за писмен отговор в 14-дневен срок от 
съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на петчленен 
състав. Разпореждането на председателя е изпратено на другата страна за 
отговор на 31.05.2016 г., а на 29.06.2016 г. делото е изпратено на петчленен 
състав. На 30.06.2016 г. е извършено автоматично разпределение на делото от 
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председателя на Първа колегия между съдиите в колегията, като се изключени 
тези, които са участвали в разглеждането преди това. За докладчик е 
определена съдия Весела Павлова. На същата дата е постановено разпореждане 
на председателя на колегията, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 
г. на председателя на съда е определен състав за закрити заседания (Мирослав 
Мирчев, Теодора Николова, Емилия Миткова, Петя Желева и Весела Павлова). 
Делото е насрочено в  о.с.з. на 15.09.2016 г., видно от списъка на лицата за 
призоваване. Призовки до страните са изпратени и връчени своевременно. На 
12.09.2016 г. е изготвено разпределение от председателя на Осмо отделение 
съдия Мирослав Мирчев, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 г. и 
заповед № 1145/02.09.2013 г. на председателя на съда са определени четири 
петчленни състава и един седемчленен състав за разглеждане на делата, 
насрочени в открито заседание на 15.09.2016 г. В съставите участват само 
съдии от Осмо отделение. В о.с.з. на 15.09.2016 г.  е даден на ход на делото по 
същество. Постановено е решение № 10779/17.10.2016 г. 
Адм.д. № 10838/2017 г. е образувано на 25.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 10147/01.08.2017 г. по адм.д. № 1337/2015 г. по описа на 
ВАС, Трето отделение. Касационната жалба е постъпила на 15.08.2017 г. в 
регистратурата на съда и е администрирана от председателя на отделението, 
съдия Ваня Пунева. С разпореждане от 17.08.2017 г. жалбата е изпратена на 
другата страна за писмен отговор в 14-дневен срок от връчване на 
съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на петчленен 
състав. Разпореждането на председателя е изпратено на другата страна за 
отговор на 21.08.2017 г., който е постъпил на 21.09.2017 г. На същата дата 
делото е изпратено на петчленен състав. На 28.09.2017 г. е извършено 
автоматично разпределение от председателя на Първа колегия съдия Румяна 
Монова между съдиите в колегията, като се изключени участвалите в 
разглеждането му по-рано. За докладчик е определена съдия Весела Павлова. 
На същата дата е постановено разпореждане на председателя на колегията за 
определяне на състав за закрити заседания (Мирослав Мирчев, Теодора 
Николова, Емилия Миткова, Петя Желева и Весела Павлова). Делото е 
насрочено в о.с.з. на 02.11.2017 г., видно от изготвения на 29.09.2017 г. списъка 
на лицата за призоваване. На 30.10.2017 г. е изготвено разпределение от 
председателя на Осмо отделение с което на основание заповед № 
282/20.03.2013 г. и заповед № 1145/02.09.2013 г. на председателя на съда е 
определен един петчленен състав за разглеждане на делата, насрочени в о.с.з. 
на 02.11.2017 г., в който участват само съдии от Осмо отделение. В о.с.з. на 
02.11.2017 г. е постановено определение за даване на ход по същество на 
делото. Постановено е решение № 14645/30.11.2017 г. 
          От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени електронно: 
Адм.д. № 9332/2016 г. е образувано на 31.08.2016 г. по частни жалби против 
определението от 15.04.2016 г. по адм.д. № 6598/2016 г. на ВАС, Четвърто 
отделение, с което без разглеждане е оставена жалба срещу решене на КЗК и 
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производството е прекратено. С определение № 11776/03.11.2017 г., от з.з., 
петчленният състав: председател Мирослав Мирчев и членове – Т. Николова, 
Е. Миткова, П. Желева и В. Павлова-докладчик, е отменил определение на 
тричленния състав на Четвърто отделение и му е върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия.  
       Адм.д. № 12191/2017 г. е образувано на 26.10.2017 г. по частна жалба 
против определение от 27.09.2017 г., по адм.д. № 9874/2017 г. на ВАС, Осмо 
отделение, с което без уважение е оставено искане за предоставяне на правна 
помощ за процесуално представителство по делото и  без разглеждане е 
оставена частна жалба от 19.06.2017 г.  и е прекратено производството. С 
определение № 15044/07.12.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател 
Румяна Монова и членове – Е.Миткова, П. Желева, М. Радева и В. Павлова-
докладчик, е оставил в сила обжалваното определение.   
 
        През 2016 г. съдия Димитър Първанов е бил докладчик по общо 10 
административни дела, от които: 6 броя частни производства,  2 касационни и 
2 – за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав на ВАС. От 
разгледаните в о.с.з. 4 броя дела, всички са приключени с решения, 
постановени в едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Първанов, административни 
дела са общо 13 броя, от които: 8 броя частни производства, 1 касационно и  4 
за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав от отделенията на 
Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 5 дела,  всички са приключени 
с решения, постановени в едномесечен срок. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
 Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.  

Адм.д. № 9049/2016 г.  е образувано на 15.08.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 6495/01.06.2016 г. по адм.д. № 9780/2014 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 27.06.2016 г. в 
регистратурата на съда и е администрирана от председателя на отделението, 
съдия Мариника Чернева. С разпореждане от 28.06.2016 г. е наредено жалбата 
да се изпрати на другите страни за писмен отговор в 14-дневен срок от 
съобщението, като е указано след това делото да се изпрати на петчленен 
състав. Разпореждането на председателя е изпратено на другите страни за 
отговор на 30.06.2016 г., постъпил на 29.07.2016 г. от една от трите страни. На 
08.08.2016 г. делото е изпратено на петчленен състав. На 16.08.2016 г. е 
извършено автоматично разпределение на делото от председателя на Първа 
колегия съдия Румяна Монова между съдиите в колегията. За докладчик е 
определен съдия Димитър Първанов. На същата дата е постановено 
разпореждане на председателя на  колегията, с което е определен състав за 
закрити заседания (Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Емилия Миткова, 
Димитър Първанов и Аглика Адамова).  Делото е насрочено в о.с.з. на 
15.09.2016 г., видно от изготвения на 17.08.2016 г. списък на лицата за 
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призоваване. Призовки до страните са изпратени и връчени своевременно. С 
разпределение от 12.09.2016 г., подписано от председателя на Осмо отделение 
са определени четири петчленни състави и един седемчленен състав за 
разглеждане на делата, насрочени за 15.09.2016 г. В съставите участват само 
съдии от Осмо отделение. В о.с.з. на 15.09.2016 г. е даден ход по същество на 
делото. Постановено е решение № 10332/05.10.2016 г. 
Адм.д. № 9616/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 8558/14.07.2017 г. по адм.д. № 6123/2016 г. по описа на 
ВАС, Четвърто отделение. Касационната жалба е постъпила на 01.08.2017 г. в 
регистратурата на съда и е администрирана от председателя на отделението, 
съдия Мариника Чернева. С разпореждане от 02.08.2017 г. жалбата е изпратена 
на другата страна за писмен отговор в 14-дневен срок от съобщението, като е 
указано да се изпрати на петчленен състав след изтичане на срока за отговор 
или след получаване на такъв. Разпореждането е изпълнено на 03.08.2017 г. и 
съобщението е връчено на 09.08.2017 г. На 04.09.2017 г. жалбата с делото са 
изпратени на петчленен състав. На 18.09.2017 г. е извършено автоматично 
разпределение на делото от председателя на Първа колегия между съдиите в 
колегията и за докладчик е определен съдия Димитър Първанов. На същата 
дата е постановено разпореждане на председателя на колегията за определяне 
на състав за закрити заседания (Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Емилия 
Миткова, Димитър Първанов и Аглика Адамова).  Делото е насрочено в о.с.з. 
на 05.10.2017 г., видно от изготвения на 18.09.2017 г списък на лицата за 
призоваване. Призовки до страните са изпратени своевременно. С 
разпределение от 02.10.2017 г. на председателя на Осмо отделение е определен 
петчленен състав за разглеждане на делото с участие  само на съдии от Осмо 
отделение. С нов акт, именуван разпределение от 03.10.2017 г., 
разпределението от 02.10.2017 г. е изменено, като в определения състав вместо 
съдия Теодора Николова е включена съдия Аглика Адамова Откритото 
съдебно заседание на 05.10.2017 г. е отложено по искане на представителя на 
прокуратурата, с оглед отправяне на преюдициално запитване до СЕС. С 
определение, постановено в закрито заседание на 01.11.2017 г. искането за 
отправяне на преюдициално запитване е оставено без уважение, а делото е 
разпоредено да се докладва за насрочване на открито съдебно заседание. На 
07.11.2017 г. по делото е приложен списък на призованите лица за о.с.з. на 
07.12.2017 г.. Призовки до страните са изпратени своевременно. С 
разпределение без дата на председателя на Първа колегия, съдия Румяна 
Монова, на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя на съда е 
определен петчленен състав за разглеждане на делото. В състава участват само 
съдии от Осмо отделение с председател съдия Монова. В проведеното на 
07.12.2017 г. о.с.з. е даден ход по същество на делото. Постановено е решение 
№ 15832/21.12.2017 г., с което е отменено обжалваното първоинстанционно 
решение. 
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           От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени 
електронно: 
Адм.д. № 7614/2016 г. е образувано на 29.06.2016 г. по частна жалба против 
определението от 27.04.2016 г. по адм.д. № 3649/2015 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което е оставено без уважение искане за възстановяване на 
пропуснат срок за касационно обжалване на решение от 05.01.2015 г. по адм.д. 
№ 9218/2014 г. на АССГ. С определение № 8922/15.07.2016 г., от з.з., 
петчленният състав: председател Мирослав Мирчев и членове – Т. Николова, 
Е. Миткова, Д. Първанов-докладчик и А. Адамова, е оставил в сила 
определението на тричленния състав. 
       Адм.д. № 7391/2017 г. е образувано на 27.06.2017 г. по частни жалби 
против определение от 28.02.2017 г., по адм.д. № 9320/2014 г. на ВАС, 
Четвърто отделение, в частта, с която са оставени без разглеждане шест жалби 
с искания за отмяна на отделни текстове от ПТЕЕ в съответните редакции и 
производството е прекратено в посочените части. С определение № 
9134/11.07.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател Мирослав Мирчев 
и членове – Т. Николова, Св. Проданова, Д. Първанов-докладчик и А. Адамова, 
е оставил в сила определението в обжалваната част. С определение № 
14802/05.12.2017 г. същият състав се е произнесъл по искане  в производство 
по реда на чл. 248 ГПК, вр. чл. 144 АПК.   

 
        През 2016 г. съдия Емилия Миткова е била докладчик по общо 9 
административни дела, от които: 7 броя частни производства,  1 касационно и 
1 – за отмяна на влязъл в сила съдебен акт на тричленен състав на ВАС. 
Разгледаните в о.с.з. 2 дела са приключени с решения, постановени в 
едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Миткова, административни 
дела са общо 12 броя, от които: 7 броя частни производства, 2 касационни и  3 
за отмяна на влязъл в сила акт на тричленен състав от отделенията на Първа 
колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 5 дела,  4 са приключени с решения, 
постановени в едномесечен срок. Производството по адм.д. № 9603/2017 г. е 
образувано на 12.09.2017 г. по касационна жалба срещу решение от 09.06.2017 
г. по адм.д. № 1936/2017 г. на ВАС, Четвърто отделение. Насрочено е за 
разглеждане в о.с.з. на 05.10.2017 г. С определение № 13413/07.11.2017 г. 
петчленният състав /председател М. Мирчев и членове – Е. Миткова-
докладчик, Д. Първанов, А. Адамова и М. Радева, предвид молба от 04.10.2017 
г., с която е заявен отказ от оспорване на заповедта, предмет на обжалване 
пред тричленния състав на ВАС и оттегляне на касационната жалба срещу 
решението на тричленния състав на ВАС, е обезсилил решението на Четвърто 
отделение на ВАС по адм.д. № 1936/2017 г., оставил е без разглеждане 
касационната жалба и е прекратил съдебното производство. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
 Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.:  
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Адм.д. № 9061/2016 г. е образувано на 16.08.2016 г. по касационна жалба 
срещу решение № 7535/22.06.2016 г. по адм.д. № 14212/2014 г. по описа на 
ВАС, Трето отделение. Касационната жалба е постъпила на 11.07.2016 г. в 
регистратурата на съда и е администрирана от председателя на отделението, 
съдия Ваня Пунева. С разпореждане от 12.07.2016 г. е разпоредено жалбата да 
се изпрати на другите страни за писмен отговор в 14-дневен срок от 
съобщението, като е указано последващо изпращане на петчленен състав. На 
29.07.2016 г. делото е изпратено на петчленен състав. На 16.08.2016 г. е 
извършено автоматично разпределение на делото от председателя на Първа 
колегия съдия Румяна Монова между съдиите в колегията, като са изключени 
участвалите в разглеждането на делото. За докладчик е определена съдия 
Емилия Миткова. На същата дата е постановено разпореждане на председателя 
на Първа колегия за определяне на състав за закрити заседания (Мирослав 
Мирчев, Теодора Николова, Емилия Миткова, Петя Желева и Весела Павлова). 
Делото е насрочено в  о.с.з. на 15.09.2016 г., видно от изготвения на 17.08.2016 
г. списък на призованите лица. Призовки до страните са изпратени 
своевременно. С разпределение от 12.09.2016 г., подписано от председателя на 
Осмо отделение са определени четири петчленни състава и един седемчленен 
състав за разглеждане на делата, насрочени за 15.09.2016 г. В съставите 
участват само съдии от Осмо отделение. В о.с.з. на 15.09.2016 г. е даден  ход на 
делото по същество. Постановено е решение № 10510/10.10.2016 г. 
Адм.д. № 9609/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение № 8796/06.07.2017 г. по адм.д. № 268/2016 г. по описа на ВАС, 
Трето отделение. Касационната жалба е постъпила на 24.07.2017 г. в 
регистратурата на съда и е администрирана своевременно от председателя на 
отделението, съдия Ваня Пунева. На 18.08.2017 г. делото е изпратено на 
петчленен състав. На 18.09.2017 г. е извършено автоматично разпределение от 
председателя на Първа колегия съдия Румяна Монова между съдиите в 
колегията и за докладчик е определена съдия Емилия Миткова. На същата дата 
е постановено разпореждане на председателя на  колегията за определяне на 
състав за закрити заседания (Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Емилия 
Миткова, Петя Желева и Весела Павлова). Делото е насрочено за разглеждане 
в о.с.з. на 05.10.2017 г. Призовки до страните са изпратени и връчени 
своевременно. С разпределение от 02.10.2017 г. на председателя на Осмо 
отделение е определен петчленен състав за разглеждане на делото. В състава 
участват само съдии от Осмо отделение. С нов акт, именуван разпределение от 
03.10.2017 г., разпределението от 02.10.2017 г. е изменено, като в определения 
състав вместо съдия Теодора Николова е включена съдия Аглика Адамова. В 
о.с.з. на 05.10.2017 г.  е постановено определение за даване на ход по същество 
на делото. Решение № 13278 е обявено на 03.11.2017 г. 
          От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени 
електронно: 
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Адм.д. № 12520/2016 г. е образувано на 08.11.2016 г. по частна жалба против 
определението от 28.09.2016 г. по адм.д. № 9633/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което без уважение е оставена молба  с искане да бъде дадено 
право на възражение, въпреки изтекъл срок от получаване на съобщението за 
изготвеното решение. С определение № 12761/24.11.2016 г., от з.з., 
петчленният състав: председател М. Мирчев и членове – Т. Николова, Е. 
Миткова-докладчик, П. Желева и В. Павлова, е оставил в сила обжалваното 
определение на тричленния състав. 
       Адм.д. № 3159/2017 г. е образувано на 17.03.2017 г. по частна жалба от 
няколко жалбоподатели против определение от 29.11.2016 г., по адм.д. № 
11771/2016 г. на ВАС, Трето отделение, с което без разглеждане е оставена 
първоначална жалба и съединени за съвместно разглеждане други жалби, 
против решение по адм.д. № 10999/2012 г. на АССГ, 28-ми състав. С 
определение № 3872/29.03.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател М. 
Мирчев и членове –  Т. Николова, Е.Миткова -докладчик, П. Желева и В. 
Павлова, е оставил в сила обжалваното определение.  

 
       През 2016 г. съдия  Мария Радева е била докладчик по общо 9 
административни дела, от които: 6 броя частни производства,  1 касационно и 
2 – за отмяна на влязъл в сила съдебен акт на тричленен състав на ВАС. 
Разгледаните в о.с.з. 3 дела са приключени с решения, постановени в 
едномесечен срок. 

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Радева, административни 
дела са общо 14 броя, от които: 8 броя частни производства, 3 касационни и  3 
за отмяна на влязъл в сила акт на тричленен състав от отделенията на Първа 
колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 6 дела,  5 са приключени с решения, 
постановени в едномесечен, двумесечен и тримесечен срок. Производството по 
адм.д. № 10101/2017 г. е образувано на 14.09.2017 г. по касационна жалба 
срещу решение от 26.07.2017 г. по адм.д. № 14502/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение. Насрочено е за разглеждане в о.с.з. на 02.11.2017 г., когато е даден 
ход по същество. С определение № 14785/04.12.2017 г. петчленният състав 
/председател М. Мирчев и членове – Е. Миткова-докладчик, П. Желева, М. 
Радева и В. Павлова, е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 
производството по делото. 

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.:  

Адм.дело № 10083 / 2016 год. Образувано е на 13.09.2016 г. по изпратена на 
10.09.2016 г. касационна жалба срещу решение № 7628/23.06.2016 г. по адм.д. 
№ 13730 / 2015 г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение. 
Касационната жалба е входирана на 13.07.2016 г. и е администрирана от 
председателя на Четвърто отделение съдия М.Чернева. С разпореждане от 
14.07.2016 г. е наредено да се изпратят преписи от касационната жалба на 
другите страни за отговор. Съобщенията са връчени на 20.07.2016 г. и 
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22.08.2016 г. Отговори  не са постъпили. Делото е разпределено на 13.09.2016 
г. от председателя на Първа колегия съдия Монова между всички съдии от 
колегията, с изключване на постановилите съдебните актове. За докладчик е 
определена съдия Мария Радева. С разпореждане от 13.09.2016 г. съдия 
Монова е определен съставът за произнасяне по движението на 
административното дело, който се състои само от съдии от Осмо отделение. 
Делото е насрочено за разглеждане на 03.11.2016 г., видно от списъка на 
лицата за призоваване и печата за образуване. Съставът на петчленния състав 
за разглеждане на делото в с.з. на 03.11.2016 г. е определен с акт, наречен 
разпределение, от 26.10.2016 г. на председателя на Осмо отделение съдия 
Мирослав Мирчев. С това разпределение е определен графикът на трите 
петчленни съдебни състави за съдебното заседание на 03.11.2016 г.  Първи 
състав разглежда две дела, втори и трети разглеждат по едно дело,  като 
заместващият съдия е докладчикът по делото. Имената на съдиите са записани 
само с инициали. В с.з. на 03.11.2016 г. е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение № 13421 от 
08.12.2016 г. обжалваното решение на тричленния състав на Четвърто 
отделение е оставено в сила. На всяко от двете решения има надлежно 
отбелязване за издадения ИЛ. Разпореждането за издаване на ИЛ е 
постановено от председателя на Четвърто отделение. 
Адм.д. № 12047/2017 г. Образувано е на 24.10.2017 г. по изпратени две 
касационни жалби срещу решение № 4840/19.04.2017 г. по адм.д. № 5451/2016 
г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение, както и по частна 
касационна жалба срещу определение № 9908/25.07.2017 г. по чл. 248, ал. 3 
ГПК. Първата касационна жалба е входирана на 16.05.2016 г. Втората 
касационна жалба е входирана на 29.05.2017 г. Частната касационна жалба е 
входирана на 09.08.2017 г. Касационните жалби са администрирани поотделно 
от председателя на Четвърто отделение съдия М.Чернева, а частната жалба е 
администрирана от председателя на Първа колегия  съдия Р.Монова. С 
разпореждане от 17.05.2017 г. е наредено да се изпратят преписи от първата 
жалба и да се докладва на петчленен състав след изтичане на срока за отговор 
и произнасянето по молбата по чл. 248 ГПК  от 03.05.2017 г. Съобщенията с 
препис от касационната жалба са връчени на страните в периода 22.05.2017 г. – 
27.06.2017 г. Постъпил е един отговор. С разпореждане от 30.05.2017 г. е 
наредено да се изпратят преписи от втората жалба, която да се докладва след 
изтичане на срока за отговор или получаване на отговор. Съобщенията са 
връчени в периода 08.06.2017 г. – 28.06.2017 г. Отговор не е постъпил. С 
разпореждане от 10.08.2017 г. на председателя на Първа колегия  съдия 
Монова е наредено да се изпратят преписи от частната жалба на другите 
страни за отговор в тридневен срок и е наредено докладването й на петчленен 
състав след изтичане на срока. Съобщенията са връчени в периода 14.08.2017 г. 
– 16.10.2017 г. На 21.08.2017 г. е постъпило възражение срещу частната жалба. 
Постъпилите отговори и възражение са изпратени на другите страни за 
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становище. Делото е разпределено на 24.10.2017 г. от председателя на Първа 
колегия съдия Монова между всички съдии от колегията с изключване на 
постановилите съдебните актове. За докладчик е определена съдия Мария 
Радева. С разпореждане от 24.10.2017 г. е определен съставът за произнасяне 
по движението на административното дело от съдия Монова. Делото е 
насрочено за разглеждане на 07.12.2017 г., видно от списъка на лицата за 
призоваване и печата за образуване. Съставът на петчленния състав за 
разглеждане на делото в с.з. на 07.12.2017 г. е определен с акт „разпределение“ 
без дата на председателя на Първа колегия: председател – Румяна Монова и 
членове : Мирослав Мирчев, Петя Желева, Василка Шаламанова и Мария 
Радева - докладчик.  В с.з. на 07.12.2017 г. е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение № 2152 от 
16.02.2018 г. съдът е оставил в сила обжалваното решение, както и 
обжалваното определение, постановени от състав на Четвърто отделение. 
          От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени 
електронно: 
Адм.д. № 1708/2016 г. е образувано на 09.02.2016 г. по частна жалба против 
определение от 03.02.2016 г. по адм.д. № 333/2016 г. на ВАС, Първо отделение, 
както и за бездействие на отделението по посоченото дело. С определение № 
2334/01.03.2016 г., от з.з., петчленният състав: председател М. Мирчев и 
членове – Т. Николова, Св. Проданова, В. Шаламанова и М. Радева-докладчик, 
е оставил в сила обжалваното определение на тричленния състав. 
Адм.д. № 3164/2017 г. е образувано на 17.03.2017 г. по частна жалба против 
определение от 16.02.2017 г., по адм.д. № 1743/2017 г. на ВАС, Първо 
отделение, с което без разглеждане е оставена просрочена частна жалба срещу 
определение от 29.12.2016 г. по адм.д. № 657/2016 г. на АС – Враца.  С 
определение № 6677/30.05.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател М. 
Мирчев и членове –  Т. Николова, Св. Проданова, В. Шаламанова и М. Радева-
докладчик, е оставил в сила обжалваното определение.  
 
       През 2016 г. съдия  Петя Желева е била докладчик по общо 11 
административни дела, от които: 7 броя частни производства,  2 касационни и 
2 – за отмяна на влязъл в сила съдебен акт на тричленен състав на ВАС. От 
разгледаните в о.с.з. 4 дела, 3 са приключени с решения, постановени в 
едномесечен срок. Производството по адм.д. № 11527/2016 г. е образувано на 
12.10.2016 г. по молба за отмяна на влязло в сила определение от 10.12.2015 г. 
по адм.д. № 11450/2015 г. на ВАС, Първо отделение и за отмяна на влязло в 
сила решение от 15.03.2016 г. по същата дело на Първо отделение. Насрочено е 
за разглеждане в о.с.з. на 03.11.2016 г., което не е проведено. С определение № 
11305/26.10.2016 г., от з.з. на 20.10.2016 г., петчленният състав /председател М. 
Мирчев и членове – Т. Николова, Е. Миткова, П. Желева-докладчик и В. 
Павлова/ е оставил без разглеждане исканията за отмяна на влезлите в сила 
съдебни актове и е прекратил производството по делото. 
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През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Желева, административни 
дела са общо 12 броя, от които: 8 броя частни производства, 2 касационни и  2 
за отмяна на влязъл в сила акт на тричленен състав от отделенията на Първа 
колегия на ВАС. Разгледаните в о.с.з. 4 дела са приключени с решения, 
постановени в едномесечен срок.  

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.:  

Адм.д. № 1906/2016 г. Образувано е на 15.02.2016 г. по изпратени на 
12.02.2016 г. две касационни жалби срещу решение № 12819/30.11.2015 г. по 
адм.д. № 9207/2014 г., постановено от тричленен състав на Четвърто 
отделение. Първата касационна жалба е входирана на 21.12.2015 г. и е 
администрирана от председателя на Четвърто отделение съдия М.Чернева. С 
разпореждане от 23.12.2015 г. е наредено да се изпратят преписи от жалбата на 
другите страни за отговор в 14-дневен срок. Съобщенията с преписи от 
жалбата са връчени на страните на 08.01.2016 г. и 18.01.2016 г. Отговор е 
постъпил на 01.02.2016 г. Втората касационна жалба е входирана на 04.01.2016 
г. и също е администрирана от председателя на  отделението, заедно с молба от 
същата дата с искане по чл. 248 от ГПК. С разпореждане от 05.01.2015 г. е 
наредено да се изпратят преписи от КЖ на другите страни за отговор в 14-
дневен срок. Съобщенията с преписи от жалбата са връчени на страните на 
13.01.2016 г. и 25.01.2016 г. Отговор е постъпил на 08.02.2016 г. Делото е 
разпределено на 16.02.2016 г. от председателя на Първа колегия съдия Монова 
между всички съдии от колегията и за докладчик е определена съдия Петя 
Желева. С разпореждане от 16.02.2016 г. е определен съставът за произнасяне 
по движението на административното дело от съдия Монова, който се състои 
само от съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 
10.03.2016 г., видно от списъка за призоваване. С акт, наименован 
„разпределение“ от 02.03.2016 г., на председателя на Осмо отделение, е 
определен график на три петчленни състави за с.з. на 10.03.2016 г. Имената на 
съдиите са посочени с цели имена. Първият състав разглежда четири дела, а 
вторият и третият по едно, конкретно посочени. В с.з. на 10.03.2016 г. е даден 
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С 
решение № 3304 от 23.03.2016 г. обжалваното решение на тричленен състав на 
Четвърто отделение е оставено в сила. 
Адм.дело № 206/2017 г. Образувано е на 06.01.2017 г. по изпратена на 
30.12.2016 г. касационна жалба срещу решение № 12111/10.11.2016 г. по адм.д. 
№ 9394/2015 г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение. 
Касационната жалба е входирана на 30.11.2016 г. и е администрирана от 
председателя на Четвърто отделения съдия М.Чернева. С разпореждане от 
01.12.2016 г. е наредено да се изпратят преписи от жалбата на другите страни 
за отговор в 14-дневен срок и да се докладва на петчленен състав след изтичане 
на срока. Съобщението е връчено на 13.12.2016 г. Отговор не е постъпил.  
Делото е разпределено на 09.01.2017 г. от председателя на Първа колегия 
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съдия Монова между всички съдии от колегията с изключване на 
постановилите съдебните актове. За докладчик е определена съдия Петя 
Желева. С разпореждане на съдия Монова от 09.01.2017 г. е определен 
съставът за произнасяне по движението на административното дело, който се 
състои само от съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за разглеждане 
на 19.01.2017 г., видно от списъка на лицата за призоваване и печата за 
образуване. Съставът за разглеждане на делото в с.з. на 19.01.2017 г. е 
определен с акт, наречен разпределение от 12.01.2017 г. на председателя на 
Осмо отделение. С това разпределение е определен графикът на два петчленни 
състава за с.з. на 19.01.2017 г. за разглеждане на 2 дела от първи състав и едно 
от втори състав. Съдиите са записани само с инициали. В с.з. на 19.01.2017 г. 
не е даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваването на 
ответника. Делото е отложено без дата. Следващото заседание е насрочено за 
09.02.2017 г., видно от изготвения на 20.01.2017 г. списък на лицата за 
призоваване. С акт разпределение от 03.02.12017 г. на председателя на Осмо 
отделение е определен петчленен състав за с.з. на 09.02.2017 г. за разглеждане 
на три дела. В о.с.з. на 09.02.2017 г. е даден ход на делото по същество и съдът 
е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение № 2870 от 
09.03.2017 г. обжалваното решение на тричленен състав на Четвърто отделение 
е оставено в сила.  
          От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени 
електронно: 
Адм.д. № 4183/2016 г. е образувано на 06.04.2016 г. по частна жалба против 
определение от 23.02.2016 г. по адм.д. № 12813/2014 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което е оставено без уважение искане за конституиране като 
заинтересована страна по делото, направено на основание чл. 182, ал. 3 АПК. С 
определение № 4623/19.04.2016 г., от з.з., петчленният състав: председател М. 
Мирчев и членове – Т. Николова, Е. Миткова, П. Желева-докладчик и В. 
Павлова, е оставил в сила обжалваното определение на тричленния състав. 
Адм.д. № 9692/2017 г. е образувано на 12.09.2017 г. по частна жалба против 
определение от 23.06.2017 г., по адм.д. № 6263/2016 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което без разглеждане е оставена касационна жалба срещу 
решение от 12.02.2016 г. по адм.д. № 2125/2016 г. на АССГ.  С определение № 
11781/05.10.2017 г., от з.з., петчленният състав: председател М. Мирчев и 
членове –  Т. Николова, Е. Миткова, П. Желева-докладчик и В. Павлова, е 
оставил в сила обжалваното определение.  
 
       През 2016 г. съдия  Свилена Проданова е била докладчик по общо 12 
административни дела, от които: 8 броя частни производства,  4 касационни 
производства. От разгледаните в о.с.з. 4 дела, всички са приключени с 
решения, като 3 са постановени в едномесечен срок и 1 – в двумесечен срок.  

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Проданова, 
административни дела са общо 8 броя, от които: 6 броя частни производства, 1 
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касационно и  1 за отмяна на влязъл в сила акт на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. От разгледаните в о.с.з. 2 дела, 1 е 
приключено с решение, постановено в едномесечен срок. Касационното 
производство по адм.д. № 6740/2017 г. е прекратено.  

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.:  

Адм.д. № 9045/2016 г. Образувано е на 15.08.2016 г. по изпратена на 
08.08.2016 г. касационна жалба срещу решение № 5035/27.04.2016 г. по адм.д. 
№ 15540/2014 г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение. 
Първоинстанционното решение е постановено от ВАС след повдигната 
препирня за подсъдност от АССГ, който е разрешен с определение № 14719 от 
08.12.2014 г. Касационна жалба е входирана на 17.06.2016 г. и е 
администрирана от председателя на Четвърто отделения съдия М.Чернева. С 
разпореждане от 20.06.2016 г. на жалбоподателя са дадени указания за внасяне 
на дължимата  държавна такса. Разпоредено е след изпълнение на указанията 
да се изпратят преписи от жалбата на другите страни за отговор в 14-дневен 
срок и да се докладва на петчленен състав по компетентност. Указанията са 
изпълнени на 12.07.2016 г., а препис от жалбата е връчен на 20.07.2016 г. 
Отговор не е постъпил.  Делото е разпределено на 16.08.2016 г. от 
председателя на Първа колегия съдия Монова между всички съдии от 
колегията с изключване на постановилите съдебните актове. За докладчик е 
определена съдия Мария Радева. С разпореждане на съдия Монова от 
16.08.2016 г. е определен съставът за произнасяне по движението на делото, 
който се състои само от съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за 
разглеждане на 15.09.2016 г., видно от списъка за призоваване и печата за 
образуване. С разпореждане от 01.09.2016 г. на председателя на Първа колегия 
делото е пренасрочено за 06.10.2016 г., във връзка с разрешен годишен отпуск 
на съдията докладчик за периода 07.09.2016 г. – 17.09.2016 г. включително. С 
акт, наречен разпределение, без дата, на председателя на Първа колегия на 
ВАС е определен петчленния състав за о.с.з. на 06.10.2016 г. с председател: 
Р.Монова и членове –  Емилия Миткова, Свилена Проданова, Аглика Адамова 
и Мария Радева-докладчик. С разпореждане от 06.10.2016 г. на председателя на 
колегията е наредено делото, насрочено за 06.10.2016 г.,  да се поеме на доклад 
от съдия Свилена Проданова, като е посочена уважителна причина за 
наложилата се смяна и  е изразено съгласие от съдия Проданова. 
Разпореждането е основано и на заповеди  № 22 от 09.01.2014 г. и № 331 от 
19.03.2015 г. на председателя на съда. С акт разпределение на съдия Монова е 
определен и петчленния състав, който да разгледа адм.д. № 9045/2016 г. в с.з. 
на 06.10.2016 г. В о.с.з. на 06.10.2016 г. е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение № 10686 от 
13.10.2016 г. обжалваното решение на Четвърто отделение е оставено в сила.  
Адм.д. № 6740/2017 г. Образувано е на 12.06.2017 г. по изпратена на 
09.06.2017 г. касационна жалба срещу решение № 5550/03.05.2017 г. по адм.д. 
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№ 13355/2016 г., постановено от тричленен състав на Трето отделение. 
Касационната жалба е входирана на 25.05.2017 г. и е администрирана от 
председателя на Трето отделения съдия В.Пунева. С разпореждане от 
26.05.2017 г. е наредено да се изпрати препис от жалбата на другата страна за 
отговор в 14-дневен срок и да се докладва на петчленен състав след изтичане 
на срока. Съобщението е връчено на 30.05.2017 г. Отговор е постъпил на 
09.06.2017 г. Делото е разпределено на 16.06.2017 г. от председателя на Първа 
колегия съдия Монова между всички съдии от колегията и за докладчик е 
определена съдия Свилена Проданова. С разпореждане от 16.06.2017 г. е 
определен съставът за произнасяне по движението на административното дело 
от съдия Монова, който се състои само от съдии от Осмо отделение. Делото е 
насрочено за разглеждане на 14.09.2017 г., видно от списъка за призоваване и 
печата за образуване. Съставът на петчленните състави за разглеждане на 
делата в с.з. на 14.09.2017 г. е определен с акт, наречен разпределение, от 
13.09.2017 г. на председателя на Осмо отделение съдия М.Мирчев. С това 
разпределение е определен графикът на пет петчленни състави за с.з. на 
14.09.2017 г. за разглеждане на: 3 дела от първи състав, по две дела от трети и 
четвърти състави и по едно дело от втори и пети състави. Имената на съдиите 
са записани с инициали. В с.з. на 14.09.2017 г. е даден ход по същество и съдът 
е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С определение № 11751 от 
05.10.2017 г. касационната жалба е оставена без разглеждане, като 
недопустима и производството по адм.дело № 6740/2017 г. по описа на ВАС, 
Петчленен състав –Първа колегия, е прекратено. 
          От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени 
електронно: 
Адм.д. № 472/2016 г. е образувано на 13.01.2016 г. по частна жалба против 
определение от 11.12.2015 г. по адм.д. № 13381/2015 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което е оставена без разглеждане касационна жалба и 
производството е прекратено. С определение № 672/21.01.2016 г., от з.з., 
петчленният състав: председател М. Мирчев и членове – Т. Николова, Св. 
Проданова-докладчик, В. Шаламанова и М. Радева, е отменил обжалваното 
определение на тричленния състав и му е върнал делото за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 
Адм.д. № 7765/2017 г. е образувано на 05.07.2017 г. по частна жалба против 
определение от 26.05.2017 г., по адм.д. № 4571/2017 г. на ВАС, Трето 
отделение, с което без разглеждане е оставена частна жалба срещу 
определение от 12.10.2016 г. по адм.д. № 9250/2016 г. на АССГ и е прекратено 
производството.  С определение № 8968/10.07.2017 г., от з.з., петчленният 
състав: председател М. Мирчев и членове –  Т. Николова, Св. Проданова-
докладчик, В. Шаламанова и М. Радева, е оставил в сила обжалваното 
определение.  
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       През 2016 г. съдия  Теодора Николова е била докладчик по общо 11 
административни дела, от които: 7 броя частни производства,  2 касационни 
производства и 2 – за отмяна на влязъл в сила акт на тричленен състав от 
Първа колегия. От разгледаните в о.с.з. 4 дела, всички са приключени с 
решения, постановени в едномесечен срок.  

През 2017 г. разгледаните, на доклад на съдия Николова, административни 
дела са общо 11 броя, от които: 7 броя частни производства, 2 касационни 
производства и 2 за отмяна на влязъл в сила акт на тричленен състав от 
отделенията на Първа колегия на ВАС. Разгледаните в о.с.з. 4 дела са 
приключени с решения, постановени в едномесечен срок.  

Частните производства са приключени до един месец от образуването им.  
Бяха проверени следните дела, разгледани в о.с.з.:  

Адм.д. № 7661/2016 г. Образувано е на 30.06.2016 г. по изпратени на 
29.06.2016 г. две касационни жалби срещу решение № 4802/21.04.2016 г. по 
адм.д. № 5962/2015 г., постановено от тричленен състав на Четвърто 
отделение. Първата касационна жалба е входирана на 11.05.2016 г. и е 
администрирана от председателя на Четвърто отделение съдия М.Чернева. С 
разпореждане от 12.05.2016 г. е наредено да се изпратят преписи от жалбата на 
другите страни за отговор, както и изпращане на петчленен състав по 
компетентност. Съобщенията са връчени на 30.05.2016 г. и 07.06.2016 г. 
Постъпил е отговор на 13.06.2016 г. Втората касационна жалба е входирана на 
17.05.2016 г. и също е администрирана от председателя на отделението. С 
разпореждане от 18.05.2016 г. е наредено да се изпратят преписи от жалбата на 
другите страни за отговор, а след приключване на размяната - изпращане на 
петчленен състав по компетентност. Съобщенията са връчени на 01.06.2016 г. 
и 10.06.2016 г. Отговор е постъпил на 24.06.2016 г. Делото е разпределено на 
30.06.2016 г. от председателя на Първа колегия съдия Монова между всички 
съдии от колегията  и за докладчик е определена съдия Теодора Николова. С 
разпореждане от 30.06.2016 г. е определен съставът за произнасяне по 
движението на административното дело от съдия Монова, който се състои 
само от съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 
15.09.2016 г., видно от списъка за призоваване и печата за образуване. С акт, 
наименуван „разпределение“ от 12.09.2016 г., изготвен от председателя на 
Осмо отделение и неподписан от него, е определен график на четирите 
петчленни и един седемчленен състав за о.с.з. на 15.09.2016 г. Имената на 
съдиите са посочени с инициални. В о.с.з. на 15.09.2016 г. е даден ход по 
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С 
решение № 10087 от 27.09.2016 г. обжалваното решение е оставено в сила. 
Постъпила е на 03.10.2016 г. молба от КЗК с правно основание чл. 248 ГПК. На 
05.10.2016 г. съдия Монова е разпоредила преписи от молбата да се изпратят 
на другите страни за отговор в 7-дневен срок и делото да се докладва на 
докладчика за произнасяне. Отговор по молбата е постъпил на 12.10.2016 г. С 
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определение № 634 от 18.01.2017 г. на петчленния състав решението е 
изменено в частта за разноските. 
Адм.д. № 4014/2017 г. Образувано е на 06.04.2017 г. по изпратена на 
05.04.2017 г. касационна жалба срещу решение № 1390/02.02.2017 г. по адм.д. 
№ 5185/2016 г., постановено от тричленен състав на Четвърто отделение. 
Касационна жалба е входирана на 24.02.2017 г. и е администрирана от съдия 
М. Димитров въз основа на заповед № 127 от 05.02.2014 г. С разпореждане от 
27.02.2017 г. е наредено да се изпратят преписи от жалбата на другите страни 
за отговор в 14-дневен срок и да се докладва на петчленен състав след изтичане 
на срока. Съобщенията са връчени на 01.03.2017 г. и 16.03.2017 г. Отговор е 
постъпил на 30.03.2017 г. Делото е разпределено на 10.04.2017 г. от 
председателя на Първа колегия съдия Монова между всички съдии от 
колегията  и за докладчик е определена съдия Теодора Николова. С 
разпореждане на съдия Монова от 10.04.2017 г. е определен съставът за 
произнасяне по движението на административното дело, който се състои само 
от съдии от Осмо отделение. Делото е насрочено за разглеждане на 11.05.2017 
г., видно от списъка за призоваване и печата за образуване. Съставът на 
петчленния състав за разглеждане на делото в с.з. на 11.05.2017 г. е определен 
с акт, наречен разпределение, от 09.05.2017 г., на съдия Т.Николова от Осмо 
отделение. С това разпределение е определен графикът на един петчленен 
състав за о.с.з. на 11.05.2017 г. за разглеждане на 4 дела. Имената на съдиите са 
записани с инициали. С разпореждане от 11.05.2017 г. на съдия Монова делото 
е пренасрочено за 15.06.2017 г., поради сигнал за бомба. С акт, наречен 
разпределение, от „09.07.2017 г”., на председателя на Осмо отделение съдия 
Мирчев, е определен график на петчленните съдебни състави за съдебното 
заседание на 15.06.2017 год. Сформирани са три състава, като първият 
разглежда 6 дела, а втори  и трети - по едно дело. Имената на съдиите са 
посочени с инициали. В с.з. на 15.06.2017 г. е даден ход по същество и съдът е 
обявил, че ще се произнесе с акт в законния срок. С решение № 8188 от 
27.06.2017 г. обжалваното решение на Четвърто отделение е оставено в сила.  
          От разгледаните в з.з. административни дела, бяха проверени 
електронно: 
Адм.д. № 2330/2016 г. е образувано на 23.02.2016 г. по частни жалби против 
определения от 08.01.2016 г.  и от 01.02.2016 г. по адм.д. № 14071/2015 г. на 
ВАС, Първо отделение, с които са  оставени без разглеждане жалби на 
частните жалбоподатели по оспорване на разпоредби от подзаконов 
нормативен акт и производството е прекратено в съответните части. С 
определение № 2594/09.03.2016 г., от з.з., петчленният състав: председател М. 
Мирчев и членове – Т. Николова-докладчик, Е. Миткова, Д. Първанов и А. 
Адамова, е оставил без разглеждане едната частна жалба, срещу определението 
от 08.01.2016 г., като просрочена  и е прекратил производството в тази част. 
Определението от 01.02.2016 г. е отменено и делото е върнато на същия 
тричленен състав на Първо отделение, за последващи процесуални действия.  



 254

Адм.д. № 11888/2017 г. е образувано на 19.10.2017 г. по частна жалба против 
определение от 19.09.2017 г., по адм.д. № 9445/2017 г. на ВАС, Първо 
отделение, с което без разглеждане е оставена частна жалба срещу решение от 
01.08.2017 г. по адм.д. № 646/2017 г. на АС – Варна и е прекратено 
производството.  С определение № 12931/27.10.2017 г., от з.з., петчленният 
състав: председател М. Мирчев и членове –  Т. Николова - докладчик, Св. 
Проданова, Д. Първанов и А. Адамова, е оставил в сила обжалваното 
определение.  
 

 КОНСТАТАЦИИ: 
       Касационните дела и образуваните по молби за отмяна административни 
дела пред Петчленен състав на Първа колегия на ВАС се образуват по 
постъпилите в общата регистратура на съда жалби и молби, които незабавно се 
докладват на председателя на отделението, чийто акт се атакува. 
Председателят на отделението администрира касационната жалба или молбата 
за отмяна своевременно или незабавно. Делото се изпраща на деловодството на 
Петчленния състав след като е приключила проверката за редовност и на 
жалбата/молбата, привеждането й в съответствие с изискванията на закона, 
както и процедурата по размяна на книжата. Административното дело по описа 
на Петчленния състав се образува от председателя на Първа колегия, 
разпределя се от него между съдиите от колегията, при изключване на 
участвалите в разглеждането и решаването на делото, постановеният акт по 
което се обжалва. Председателят на колегията насрочва делото с определяне на 
датата за о.с.з., в което да бъде разгледано. По проверените дела не бе 
констатиран изричен акт-разпореждане за насрочването. Датата се установява 
от печата за образуване на делото, от корицата или от списъка на лицата за 
призоваване. 
        Делата се образуват в различен срок, от 3 дни до три седмици от 
изпращането им от съответното отделение на Първа колегия, тъй като не се 
установи нанасяне на дата при получаване в деловодството на Петчленния 
състав. Насрочвани са за разглеждане в о.с.з. в рамките на 1 месец до 3 месеца. 
Проверените дела, с изключение на 2 – адм.д. № 9616/2017 г. и адм.д. № 
206/2017 г. са разгледани и решени в едно о.с.з., първото насрочено. 
Пренасрочвано е заседанието по адм.д. № 4014/2017 г. и адм.д. № 9045/2016 г., 
в първото дело – заради сигнал за бомба, а по второто- поради разрешен отпуск 
на съдията-докладчик.  
         По проверените дела не се установи те задължително да се докладват на 
определения съдия-докладчик. В деня на разпределението, председателят на 
колегията определя петчленен състав от съдиите от Осмо отделение, включващ 
докладчика, за произнасяне по движението на делото, в з.з., при необходимост. 
По проверените дела не бяха констатирани произнасяния в з.з. до насроченото 
о.с.з. 
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        Съставът, който разглежда делото в о.с.з. се определя с разпореждане на 
председателя на Осмо отделение, съдия Мирослав Мирчев, или на негов 
заместник – съдия Теодора Николова. Съгласно заповед № 282/20.03.2013 г. на 
председателя на съда, петчленният състав, разглеждащ делото в о.с.з. се 
определя от председателя на Първа колегия, щом той го председателства. По 
проверените дела не бе установено дали председателят на колегията участва по 
своя преценка в разглеждането на определени дела, или участието му в 
разглеждането на дела на петчленните състави на колегията е подчинено на 
правила. По проверените дела, разпределени на съдия от Осмо отделение, в 
петчленните състави участват само съдии от това отделение. Стана ясно, че 
поименния състав на петчленните състави се определя по старшинство, като 
председателят на съда утвърждава регулярно актуални списъци на съдиите от 
ВАС по старшинство. Разпореждането или актът за определяне на поименните 
състави се постановява непосредствено преди насроченото о.с.з., За едно о.с.з. 
се определят повече от един петчленни състави, като почти по всяко дело 
излиза определен съдия и се включва друг съдия в разглеждането на 
останалите дела. За всяко съдебно заседание, дори по едно и също дело, се 
постановява акт за определяне на петчленните състави. Установиха се смени 
на съдия-докладчик и на член-съдия от състава, по уважителни причини, със 
съгласието на заместващия съдия, извършени с разпореждане на председателя 
на отделението. Добре би било да се помисли за определяне на постоянни 
петчленни състави в бъдеще. 
        Продължителността на производствата пред петчленните състави е 
значително по-кратка от тази пред тричленните състави. Основната причина е 
в спазването на двумесечния срок за насрочване на делото за разглеждането му 
в о.с.з. Освен това администрирането на касационните жалби и молбите за 
отмяна се извършва от председателите на отделенията, а при допуснати 
пропуски от тяхна страна, председателят на колегията преди разпределение и 
насрочване на делото администрира повторно при необходимост касационните 
жалби или молбите за отмяна. Обичайно делата се разглеждат само в едно 
о.с.з. Решенията се постановяват в срок до един месец 

 
          4. Дела, разгледани от СЕДЕМЧЛЕНЕН СЪСТАВ на Първа колегия 
на ВАС, разпределени на съдии-докладчици от Осмо отделение. 
          На доклад на съдии от Осмо отделение през 2016 г. са разгледани от 
Седемчленен състав на Първа колегия на ВАС общо 9 административни дела, 
от които – в открито съдебно заседание – 3  и в закрито заседание – 6. През 
2017 г. делата са общо 6, от които – в з.з. 4 броя и 2 – в о.с.з. По съдии делата 
са както следва: по едно дело през 2016 г. като докладчици имат съдиите  
Мирослав Мирчев, Весела Павлова, Димитър Първанов, Мария Радева и 
Свилена Проданова. Съдиите Василка Шаламанова и Петя Желева са 
докладчици по 2 дела. В седемчленен състав през 2016 г. не са участвали 
съдиите Аглика Адамова, Емилия Миткова и Теодора Николова.  
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          През 2017 г.  докладчици в Седемчленен състав на Първа колегия са: 
съдия Весела Павлова – 2 административни частни производства, по 1 дела са 
имали съдиите Аглика Адамова, Петя Желева, Свилена Проданова и Теодора 
Николова.   
          Проверено беше следното дело, единственото на разположение в 
деловодство: 
 Адм.д. № 13484/2016 г. е образувано на 06.12.2016 г. по частна жалба срещу 
частта от решение № 10680/13.10.2016 г. по адм.д. № 6411/2016 г. по описа на 
ВАС, Петчленен състав, имаща характер на определение, с което е оставена без 
разглеждане молбата за отмяна на влязло в сила решение № 11123/26.10.2015 г. 
Молбата е постъпила на 20.10.2016 г. в регистратурата на съда и е 
администрирана от съдия Румяна Монова – председател на Първа колегия. С 
разпореждане от 18.11.2016 г. е наредено преписи от частната жалба да се 
изпратят на другите страни. Разпореждането на председателя е изпратено на 
другите страни за отговор на 18.11.2016 г. и е връчено своевременно, след 
което делото е изпратено на Седемчленен състав. На 06.12.2016 г. е извършено 
автоматично разпределение на делото от председателя на Първа колегия между 
съдиите в колегията, като са изключени тези, които са участвали в 
разглеждането на делото преди това. За докладчик е определена съдия Весела 
Павлова. На същата дата е постановено разпореждане на председателя на  
колегията, с което на основание заповед № 282/20.03.2013 г. на председателя 
на съда, е определен състав за закрити заседания при необходимост (Теодора 
Николова, Димитър Първанов, Петя Желева, Василка Шаламанова, Мария 
Радева, Весела Павлова и Юлиян Киров). Производството е приключило с 
определение № 14108/21.12.2016 г., постановено в закрито съдебно заседание. 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
Делата, разгледани от седемчленни състави във ВАС са малко на брой, 

предимно са частни административни производства, като разгледаните в о.с.з. 
дела по отмяна на влезли в сила решения на Петчленен състав са още по-
малко. 

Постъпилите частни жалби срещу определения на Петчленен състав и 
молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове на Петчленен състав, се 
докладват на председателя на Първа колегия, който ги администрира, образува 
и разпределя между съдиите от колегията, при изключване на участвалите в 
постановяването на атакувания акт. Делата се насрочват също от председателя 
на колегията. 

Седемчленните състави по частните административни производства се 
определят от председателя на Първа колегия, като при наложила се смяна на 
съдия от състава по обективни причини,  с ново разпореждане се определя 
съдията по заместване.  

Не беше проверено дело, разгледано в о.с.з. 
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5. Срочност на производствата и срок на постановяване на съдебните 
актове. 

Срочността на производството по едно административно дело, образувано 
по жалба, по касационна жалба или за отмяна, пред тричленен състав, в много 
малка степен зависи от организацията на дейността на съдията-докладчик. 
Както бе отбелязано по-горе в констатациите, откритите съдебни заседания се 
насрочват от председателя на отделението, а не от съдията-докладчик или от 
председателя на тричленния състав, дори при отлагане на съдебните заседания. 
На съдията-докладчик се докладват образуваните първоинстанционни дела за 
произнасяне по редовността и допустимостта на жалбата срещу оспорвания 
нормативен акт. Насрочените касационни производства, както и 
производствата за отмяна на влезлите в сила решения на административните 
съдилища, се съхраняват в адвокатска стая и липсват изрични правила, сочещи 
на задължения за съответните деловодители да докладват делата на съдиите-
докладчици. Предвидено е делата от този вид да се предоставят на съдията при 
поискване от негова страна, или при постъпване на молби и заявления от 
страните до насроченото о.с.з. В голямата част касационните производства 
приключват в първото о.с.з., но по една част делата, в насроченото далеч извън 
двумесечния срок първо о.с.з. не е даван ход, като жалбите са оставяни без 
движение, тъй като нередовностите са констатирани едва в заседанието. 
Липсата на инициатива от страна на съдиите – докладчици за осъществяване на 
своевременна проверка по редовността и допустимостта на касационните 
жалби, т.е. незабавно след образуване и разпределение на делото, се обяснява с 
обстоятелството, че на практика председателят на отделението насрочва 
производствата. Той, обаче,  не винаги ги администрира. 

В сравнение с Първо отделение, в Осмо отделение делата са насрочвани 
по-често под една година от образуването им през 2016 г. и под шест месеца – 
през 2017 г. Кратките срокове, обаче, както бе отбелязано по-горе са по дела на 
определени съдии. При сравнение на дейността през двете проверявани 
години, както и при Първо отделение,  се налага извод за ускоряване на 
производствата по административните дела разглеждани в о.с.з. през 2017 г., 
постигнато най-вече чрез намаляване на срока за насрочване на делата за 
разглеждане в о.с.з. Частните производства са приключвани в кратки срокове, 
обикновено едномесечни, но те се докладват незабавно на съдията, определен 
за докладчик. Изключенията от практиката за едномесечно приключване на 
този вид дела са посочени в съответната част от акта относно частните 
производства и най-често причините са обективни, свързани с отстраняване на 
нередовности в подадената жалба. 

На проверяващите бяха предоставени изисканите справки относно 
изготвените от съдиите докладчици съдебни актове над един месец, предвид 
разпоредбите на чл. 172, ал. 1 и  чл. 221, ал. 1 АПК. Според тях: 

Съдия Мирослав Мирчев е допуснал забава в процесуалния срок по 11 
дела през 2016 г. и по 9 дела през 2017 г. Допуснатите просрочия са от  6 до 22 
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дни, по изключение – до 33 дни, над едномесечния срок. Във всеки случай 
следва да се приеме, че актовете са постановени в разумен срок, предвид 
характера на делата и натовареността на магистрата. 

Съдия Аглика Адамова не е допуснала нарушения на установения по чл. 
221, ал. 1 АПК процесуален срок през целия проверяван период, освен по 1 
дело, образувано през 2015 г.  и приключено на 02.11.2016 г. решението е 
постановено в срок до 2 месеца, 18 дни след изтичане на едномесечния срок. 
Както продължителността на производството, така и срока за произнасяне, се 
дължат на обективни причини. 

Съдия Василка Шаламанова е допуснала забава по 4 дела през 2016 г. и 
по 2 дело – през 2017 г. Минималният срок на забавата е 6 дни, а максималният 
– 17 дни, което несъществено, предвид вида и характера на делата за 
разглеждане и решаване.  

Съдия Весела Павлова не е допуснала нарушение на процесуалния срок 
през 2016 г. по нито едно от разпределените й дела, а през 2017 г. просрочията 
са само по 5 дела. Решенията по 4 от делата са постановени в рамките на 2 
месеца от приключването им и по 1 от делата – в рамките до 3 месеца от 
приключването му. Малкото на брой постановени над процесуалния срок 
решения, са постановени в разумен срок. 

Съдия Димитър Първанов е допуснал просрочие от 6 дни само по 1 дело 
през 2016 г. Решенията по 8 дела през 2017 г. са постановени в рамките на три 
месеца от датата на последното о.с.з., в което делото е обявено за решаване, 
т.е. в разумен срок.   

Съдия Емилия Иванова е допуснала просрочие при постановяване на 
решенията по 7 дела през 2017 г. По едно от тях просрочието е само от 5 дни, а 
останалите актове са постановени в тримесечен, разумен срок от последното 
о.с.з., в което делото е разгледано. 

 През 2016 г. съдия Емилия Миткова не е допуснала нарушение на 
процесуалния срок при постановяване на решенията по разпределените й 
административни дела. Просрочия, при това несъществени, между 7 и 14 дни, 
през  2017 г. са допуснати при постановяване на решенията само по 3 дела.  

Съдия Мария Радева през 2016 г.  е изготвила всички съдебни решения 
по разпределените й административни дела в установения процесуален срок. 
През 2017 г. е допуснала просрочия при постановяване на актовете по 41  дела. 
Забавите са от 7 дни до 60 дни, считано от едномесечния срок. Няма решение, 
постановено извън рамките на тримесечен срок, считано от последното о.с.з., в 
което делото е разгледано. 

Всички изготвени от съдия Петя Желева съдебни решения през 2016 г. и 
2017 г. са постановени в установения процесуален срок. 

През 2016 г. съдия Свилена Проданова е постановила решенията по 2 
дела над 1-месечния срок, с несъществена забави от 6 дни. През 2017 г.  
просрочените решения са 6, като забавите са от 7 дни до 46 дни. Всичките 6 
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решения са постановени в рамките на 3 месеца от обявяване на делото за 
решаване, т. е. в разумен срок. 

Съдия Теодора Николова през 2016 г. е постановила решенията по 
делата в установения процесуален срок, с изключение на 3, а през 2017 г. е 
допуснала забава само по 2 решения. Най-малкото просрочие е 6 дни, а най-
голямото  и единствено – 19 дни, всички – несъществени.  

При проверката  на описните книги на отделението за 2016 г. и 2017 г.,  не 
бяха констатирани несъответствия с посочените в справките факти относно 
срочността на постановяване на съдебните решения.  

Може да се направи категоричен извод, че съдиите от Осмо отделение 
постановяват съдебните си решения в установения процесуален срок от 1 
месец, и по изключение - в тримесечен срок от последното о.с.з., който срок 
следва да се приеме за разумен, предвид материята, която разглеждат съдиите 
в отделението и обусловената от това фактическа и правна сложност на делата, 
както и предвид натовареността им. 

 
ІІІ. ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

СЪДИИТЕ ОТ ОСМО ОТДЕЛЕНИЕ 
През 2016 г. и 2017 г.  в Осмо отделение на ВАС работят 11 съдии, от 

които титуляри: Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Емилия Миткова, 
Свилена Проданова, Димитър Първанов, Аглика Адамова, Петя Желева,  
Василка Шаламанова и Мария Радева. Съдия Весела Павлова е в отделението 
от началото на проверявания период до 07.11.2017 г. като командирована, а 
след тази дата, като съдия във ВАС. Съдия Емилия Иванова е в отделението  от 
07.11.2017 г.  

През целия проверяван период председател на отделението е съдия 
Мирослав Мирчев, и.ф. председател на отделението от 27.11.2017 г. до датата 
на проверката вкл.   

Съгласно заповед №127/05.02.2014 г. на председателя на ВАС, 
задълженията на председател на първо отделение, в случай на отсъствие на 
съдия Мирчев, се поемат от съдия Свилена Проданова. 

Първоинстанционните административни дела, разпределени на съдиите в 
Осмо отделение на ВАС, не съставляват съществен дял от разглежданите 
производствата, предвид материята на отделението. Образуваните и 
разпределени първоинстанционни дела са предимно по жалби срещу 
подзаконови нормативни актове, които се разглеждат от всички съдии във 
ВАС, но и те са малко на брой. 

Образуваните по жалби срещу подзаконови нормативни актове 
административни дела се разпределят от зам.председателя на ВАС и 
ръководител на Първа колегия между всички съдии във ВАС, при 100 % 
натовареност, без изключение. Образуваните по жалби срещу индивидуални 
административни актове, според материята на отделението, 
първоинстанционни административни дела, се разпределят от председателя на 
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отделението. При образуването и разпределението на делата, съответният 
административен ръководител задължително следи за правилното 
първоначално определяне на вида, категорията и материята на делото. По 
проверените дела не бяха констатирани грешки в този смисъл. 

Делата се образуват и разпределят в срокове от три дни от постъпване на 
книжата., като по неокомплектовани преписки сроковете са между 1 и 3 
седмици. Жалбата се администрира от  ръководителя на Първа колегия на 
ВАС, преди да бъде образувано делото, а неговите разпореждания се 
изпълняват от административния секретар на съда. 

Едновременно с разпределението на делото, председателят на Първа 
колегия постановява разпореждане за незабавното му докладване на 
определения съдия-докладчик, за да се извърши проверка и преценка по 
редовността и допустимостта на жалбата. Подобно разпореждане постановява 
и председателят на отделението, образуващ и разпределящ останалите 
първоинстанционни дела. По всички първоинстанционни дела тричленният 
състав, в който участва докладчикът, след евентуално отстраняване на 
нередовности, постановява определение с което приема за разглеждане 
жалбата, конституира страните и разпорежда докладване на делото за 
насрочването му в о.с.з. Оспорването на подзаконовия нормативен акт се 
съобщава по съответния ред. Насрочването на първоинстанционните дела за 
разглеждане в о.с.з. се извършва или от председателя на колегията, или от 
председателя на отделението, но не и от докладчика по делото, което е 
съобразено с Вътрешните правила за документооборота във ВАС, но е в 
противоречие с разпоредбата на чл. 157, ал.1, изр. второ, вр. чл. 196 АПК. По 
този начин се процедира и при отлагане на делото от о.с.з. Председателят на 
Осмо отделение постановява изрични актове за насрочването на о.с.з. 
Препоръки, с оглед подобряване дейността на отделението по отношение 
насрочването на първоинстанционните дела, следва да бъдат дадени, 
съобразени с изменението на АПК, в сила от 01.01.2019 г. 

По проверените дела се констатират различни срокове от образуване на 
съответното дело до първото о.с.з., в което то е насрочено за разглеждане. Тези 
срокове варират от два месеца до една година и малко повече от година.  

Производствата по този вид дела приключват,  както с обявяването им за 
решаване в първото насрочено о.с.з., така и след проведени 2 и повече о.с.з. 
Причините за проведени повече от едно с.з. по-често са обективни. Основните 
причини за продължаващото към датата на проверката производство по адм.д. 
№ 4300/2014 г., единственото неприключено от образуваните преди 01.01.2016 
г. дела, са най-вече обективни, свързани с допуснатата СИЕ, по която вещите 
лица се определят по специален ред по ЗКИ. Назначаваните в.л. са правили 
отводи на различни основания и по различни причини, заменяни са, 
продължаван е срока за изготвяне на експертното заключение. Страните по 
делото също са злоупотребявали с правото да искат отлагане на о.с.з. 
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Постановените отмени на хода по същество са свързани най-често с 
необходимостта от събиране на относими доказателства. Спрените 
производства са администрирани своевременно и редовно и възобновяването е 
извършено в кратки срокове след отпадане на пречките по движението. 

Съдиите от Осмо отделение са постановявали съдебните решения по 
проверените първоинстанционни административни дела в едномесечен срок. 
Своевременно са се произнасяли и по допустимостта на жалбите.  

Най-съществен дял в дейността на съдиите от Осмо отделение заемат 
касационните производства, разглеждани по реда на чл. 208 и сл. АПК, във 
връзка със съответни текстове по ДОПК, а най-многобройни от тях са 
свързаните с ревизионни производства по ДОПК. 

Касационните дела се образуват и разпределят от председателя на Осмо 
отделение, на когото се докладват, след като вече са били разпределени първо 
по материя и след това между двете данъчни отделения – Първо и Осмо. 
Проверените дела са образувани на следващия ден от постъпването им, или 
най-късно до седем дни от постъпването. Актът за образуване е под формата на 
печат, съдържащ  номера на делото, генериран от системата, датата на 
образуване, имената на докладчика, евентуално датата на насроченото о.с.з. и 
подпис на председателя. Председателят на отделението разпределя делата 
между съдиите от отделението при 100% участие, а той самият през 
проверявания период е участвал с различен процент – 30%, 50% и 100%.  
Обичайната група на разпределение по проверените дела е: „ 8-мо отделение – 
КЖ”. Други по-често срещани групи по проверените дела: „жалби по ЗМДТ”, 
„жалби ДОПК”, „мита”. 

Председателят на отделението извършва и насрочването на образуваното 
и разпределено касационно дело, което след изготвяне на списъка на лицата за 
призоваване и изпращане на призовките за насроченото о.с.з., се предава в 
„Адвокатска  стая„. Тези действия са съобразени с Вътрешните правила по 
документооборота, но не са съобразени с разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, 
до изменението, която съгласно чл. 228 АПК, се прилага субсидиарно по 
неуредените въпроси в касационното производство. Разпоредбата предвижда 
след образуване на административното дело, то да се предава на съдията-
докладчик, който следва да го насрочи за разглеждане в о.с.з. в двумесечен 
срок. Насрочването на касационните производства претърпя съществени 
изменения със ЗИДАПК, в сила от 01.01.2019 г.  

От проверените и описани касационни производства по глава 
Дванадесета от АПК, срокът, в който делото се насрочва е различен. 
Обичайния срок от образуване на делото до датата на първото о.с.з. през 2016 
г. е около 1 г., максимум – 1 година и 2 месеца. През 2017 г. срокът е съкратен 
на 6,7 месеца. Това кореспондира с констатациите по описните и срочните  
книги. През 2016 г. основно са се разглеждали образуваните през 2015 г. 
административни касационни дела, докато през 2017 г. се разглеждат и много, 
образувани през същата година дела. Установиха се насрочени в двумесечния 
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срок дела само на доклад на съдия Мирослав Мирчев, което може да се обясни 
и с различната натовареност спрямо останалите съдии. В кратки срокове – до 
3,4 месеца са насрочвани и делата, на доклад на съдия Мария Радева, като по 
дела, на доклад на останалите съдии от отделението се констатираха единични 
изключения за бързо насрочване. Съдия Мирчев, с редки изключения, 
постановява разпореждания за насрочване на делото. 

Председателят на отделението администрира касационните жалби, като 
по много от проверените дела постановява и изрични разпореждания за 
докладване на съдията-докладчик за проверка по допустимостта на жалбата и 
конституирането на страните. По малка част от проверените дела се установи 
отлагане в първото насрочено о.с.з., без да бъде даден ход на делото, поради 
късно констатирана нередовност на касационната жалба.  

В случаите на отменен ход по същество и при отлагане на с.з. периодите 
за насрочване на о.с.з. варират от 1 месец до 5,6 месеца.  

Голямата част от делата са разгледани и свършени в едно о.с.з. 
Провеждането на повече от едно съдебно заседание, е свързано с 
необходимостта от отстраняване на констатирани в о.с.з. нередовности в 
жалбата, нередовна процедура по призоваването, необходимост от събиране на 
доказателства за установяване на касационните основания. Причината за 
приключване на голямата част от касационните дела в едно с.з., е в доброто им 
администриране и извършените от председателя на отделението и съдиите –
докладчици проверки по редовността на касационните жалби. Както бе 
отбелязано и при Първо отделение, няма задължителни правила за незабавно  
докладване на делата на определените при случайния избор докладчици. По 
проверените дела липсват изрични актове за приемане на жалбата за 
разглеждане като редовна и допустима, за конституиране на страните, за да се 
приеме, че по всяко дело е извършена такава преценка.  

По същия ред се образуват, разпределят, насрочват и разглеждат и 
образуваните по молби за отмяна производства пред тричленните състави, по 
реда на чл. 237 и сл. АПК. 

Общата продължителност на производствата от този вид е около една 
година, най-много 1 година и 2 месеца през 2016 г. и около 6-8 месеца – през 
2017 г. По кратките срокове са изключение, както и по-продължителните, като 
за последните обикновено са налице обективни причини. В основата на тази 
продължителност стои дейността по насрочване на о.с.з., осъществявана от 
председателя на отделението.  

Проверяващите не успяха да установят детайлизирани правила за 
заместване на съдията-докладчик или на член от постоянния тричленен състав 
и в Осмо отделение. Макар и по малък брой дела, такива смени бяха 
констатирани и в Осмо отделение. Със заповеди на председателя на ВАС е 
допуснато заместване с изричен акт на председателя на отделението, при 
обективни причини за отсъствието на титуляр и при изрично съгласие на 
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заместващия съдия. При отсъствие на съдията-докладчик заместващия съдия 
също се определя с разпореждане на председателя на отделението. 

 По проверените дела спазването на установения процесуален срок за 
изготвяне на съдебното решение по чл. 221, ал. 1 АПК, е константна практика 
на съдиите от Осмо отделение. Огромната част от решенията по делата са 
постановени именно в установения процесуален срок, а постановените извън 
този срок малко на брой актове са постановени до 3 месеца от приключване на 
разглеждането по делото.  
         Основанията за спиране през 2016 г. и през 2017 г.  на производствата по 
проверените административни касационни дела са: по чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК 
вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до приключване на образувано в СЕС дело по 
преюдициално запитване, отправено от Осмо отделение на ВАС, или от друг 
административен съд; до приемане на ТР по тълкувателно дело на ОСС от 
Първа и Втора колегия на ВАС. 

 В едни случаи процесуалното действие по спирането е извършено в о.с.з., 
а в други – в срока за произнасяне, с определението за отмяна на дадения в 
о.с.з. ход по същество. Не бе установено кой и как следи за статуса на делото 
на СЕС или тълкувателното дело, но само по две от проверените дела се 
2установи забава при предприемане на процесуалните действия по 
възобновяване на производството. 

Установиха се различни причини за отмяна на даден в о.с.з. ход по 
същество: касационната жалба е допустима, но не може да бъде разгледана по 
същество, тъй като в обжалваното решение е допусната ОФГ или  обжалваното 
решение е следвало да бъде допълнено; касационното производство е спряно 
на основание чл. 631, ал. 1 ГПК, за отправяне на преюдициално запитване или 
във връзка с вече образувано пред СЕС дело по преюдициално запитване; 
внасяне на искане за обявяване на противоконституционност на приложима 
материално-правна разпоредба от ЗЗО; установена в срока за произнасяне 
недопустимост на касационната жалба. По делата, насрочени отново в о.с.з., 
след отмяна на хода по същество са констатирани: нередовна процедура по 
призоваването в о.с.з.; обоснована необходимост от приемане на представено в 
срока за произнасяне доказателство относно срочността на касационната 
жалба; непълнота на административната преписка  по издаване на оспорените 
РА пред първоинстанционния съд. В случаите, когато в образуваното 
касационно дело са констатиран допуснати ОФГ или непълнота в 
произнасянето от първоинстанционния съд в обжалваното решение, делата са 
прекратени и върнати на съответните административни съдилища за 
извършване на необходимите процесуални действия.  

Проверените частни касационни производства, налагат изводи за 
изключително добра организация на дейността по образуването, 
разпределението, докладването на делата на определените съдии-докладчици  
и приключването им в изключително кратки, разумни срокове. Тричленните 
състави, които разглеждат тези производства са основно определените със 
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заповед на председателя на съда постоянни състави, в които участва съдията-
докладчик. Констатира се участие на съдия Мирослав Мирчев в много от 
частните производства, в различните постоянни състави, вероятно свързано с 
необходимостта от създаване на състав за срочното разглеждане и произнасяне 
в з.з. 
       Касационните дела и образуваните по молби за отмяна административни 
дела пред Петчленен състав на Първа колегия на ВАС се образуват по 
постъпилите в общата регистратура на съда жалби и молби, които незабавно се 
докладват на председателя на отделението, чийто акт се атакува. 
Председателят на отделението администрира касационната жалба или молбата 
за отмяна своевременно или незабавно. Делото се изпраща на деловодството на 
Петчленния състав след като е приключила проверката за редовност и на 
жалбата/молбата, привеждането й в съответствие с изискванията на закона, 
както и процедурата по размяна на книжата. Административното дело по описа 
на Петчленния състав се образува от председателя на Първа колегия, 
разпределя се от него между съдиите от колегията, при изключване на 
участвалите в разглеждането и решаването на делото, постановеният акт по 
което се обжалва. Вероятно председателят на колегията насрочва делото с 
определяне на датата за о.с.з., в което да бъде разгледано. По проверените дела 
не бе констатиран изричен акт-разпореждане за насрочването. 
        Делата се образуват в различен срок, от 3 дни до три седмици от 
изпращането им от съответното отделение на Първа колегия, тъй като не се 
установи нанасяне на дата при получаване в деловодството на Петчленния 
състав. Насрочвани са за разглеждане в о.с.з. в рамките на 1 месец до 3 месеца. 
Проверените дела, с изключение на 2 са разгледани и решени в едно о.с.з., 
първото насрочено. 
         По проверените дела, както и по касационните пред тричленен състав, не 
се установи те задължително да се докладват на определения съдия-докладчик. 
В деня на разпределението, председателят на колегията определя петчленен 
състав от съдиите от Осмо отделение, включващ докладчика, за произнасяне 
по движението на делото, в з.з., при необходимост. По проверените дела не 
бяха констатирани произнасяния в з.з. до насроченото о.с.з. 
        Съставът, който разглежда делото в о.с.з. се определя с разпореждане на 
председателя на Осмо отделение, съдия Мирослав Мирчев. Съгласно заповед 
№ 282/20.03.2013 г. на председателя на съда, петчленният състав, разглеждащ 
делото в о.с.з. се определя от председателя на Първа колегия, когато го 
председателства. По проверените дела не бе установено дали председателят на 
колегията участва по своя преценка в разглеждането на определени дела, или 
участието му в разглеждането на дела на петчленните състави на колегията е 
подчинено на правила. По делата, разпределени на съдия от Осмо отделение, в 
петчленните състави участват само съдии от това отделение. Стана ясно, че 
поименния състав на петчленните състави се определя по старшинство, като 
председателят на съда утвърждава регулярно актуални списъци на съдиите от 
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ВАС по старшинство. Разпореждането или актът за определяне на поименните 
състави се постановява непосредствено преди насроченото о.с.з., за всяко о.с.з. 
/пренасрочено или отложено/, и почти винаги  се определят повече от един 
петчленни състави за едно о.с.з. Установените смени на съдия - докладчик и на 
член-съдия от състава са по уважителни причини, със съгласието на 
заместващия съдия, извършени с разпореждане на председателя на 
отделението. От административното ръководство на съда е добре да се 
обмисли възможност за определяне на постоянни петчленни състави в бъдеще. 
        Продължителността на производствата пред петчленните състави е 
значително по-кратка от тази пред тричленните състави. Основната причина е 
в спазването на двумесечния срок за насрочване на делото за разглеждането му 
в о.с.з. Освен това администрирането на касационните жалби и молбите за 
отмяна се извършва от председателите на отделенията, а при допуснати 
пропуски от тяхна страна, председателят на колегията преди разпределение и 
насрочване на делото администрира повторно при необходимост касационните 
жалби или молбите за отмяна. Обичайно делата се разглеждат само в едно 
о.с.з. Решенията се постановяват в срок до един месец. 
        Всичко, което е установено и констатирано по делата, разгледани от 
седемчленни състави на ВАС, от съдии в Първо отделение, важи и за 
разгледаните от съдиите от Осмо отделение дела. 

Във връзка с дейностите по насрочване, администриране и проверка 
по редовността на молбите и жалбите, по които са образувани 
административни дела, следва да бъдат дадени препоръки до 
административния ръководител-председателя на ВАС за актуализиране и 
привеждане в съответствие с АПК на Вътрешните правила по 
документооборота.  

 Като относими към дейността на всички съдии във ВАС следва да 
бъдат посочени и препоръки досежно създаване на постоянни петчленни 
състави, както и на изрични правила за заместване на отсъстващ съдия-
докладчик и съдия-член на съдебен състав.  

 
ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ ПЪРВО И ОСМО 
ОТДЕЛЕНИЕ НА ВАС И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, 
ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА 
СЛЕДНИТЕ             
 П Р Е П О Р Ъ К И  КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПЪРВО И ОСМО 
ОТДЕЛЕНИЕ: 
 

1. Да се спазват установените в АПК  процесуални срокове при 
насрочване на административните дела.   
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2. Да се изработят единни критерии за насрочване на всички дела 
в отделението,  като се спазва хронологията на постъпване на 
жалбите и молбите, по които са образувани делата. 

3. Да се установят правила за докладване на касационните 
производства на съдията-докладчик непосредствено след 
образуването и разпределянето им, с оглед преценката за 
разглеждане на делото в открито или закрито съдебно 
заседание. 

4. Да се изработят трайни правила за заместване, допустимо по 
изключение, на отсъстващ по обективни причини съдия-
докладчик или член – съдия  от тройните състави. 

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

двумесечен срок, считано от получаване на настоящия акт, за изпълнение на 
препоръките.  

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да 
се изпрати на председателя на Върховния административен съд, който в 
едноседмичен срок следва да запознае с него проверяваните съдии и да 
уведоми незабавно главния инспектор за изпълнението на задължението си, 
като изпрати и списък с дата и подпис на всеки от проверяваните съдии. 

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на препоръките, 
на основание чл. 58, ал. 2, във вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Върховния 
административен съд да уведоми главния инспектор на Инспектората към ВСС 
за предприетите мерки в изпълнение на препоръките. 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро ЗСВ - при липса на 
постъпили възражения, а при постъпили такива, след произнасянето на главния 
инспектор на ИВСС по тях - копие от акта, ведно с възраженията и решенията 
по тях на главния инспектор /при постъпили възражения/ да се изпрати на 
електронен носител на председателстващия съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет.    

  
 

 
ИНСПЕКТОР:                    /п/ 

       / ЛЮБОМИР КРУМОВ /                                              
 

                                                         


