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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
в окръжните прокуратури за 2021 г. и Заповед № ПП-21-8/22.04.2021 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши
годишна планова проверка в Административен съд – Благоевград.

Проверката  се  извърши в  периода от  10.05.2021 г. до  13.05.2021 г. от
инспектор Генади Георгиев и експертите Теодора Телбизова и Пламен Савов.

Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Административен съд -
Благоевград; проверка на организацията по образуването и движението на
административните дела и касационните административни дела,
приключването им в установените срокове, неприключили към момента на
проверката производства, образувани преди 01.01.2021 г., както и спазването
на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията на съдилищата
с оглед влиянието върху натовареността и статистическите данни на съда.

Задачата на проверката е определена съгласно приетата от
Инспектората към Висшия съдебен съвет Методика за провеждане на
проверки на органите на съдената власт от екипи на Инспектората към
Висшия съдебен съвет.

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване
на деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната
деловодна система, годишните доклади на съда за 2019 г. и 2020 г.,
събеседване с административния ръководител и съдиите и произволно
посочени дела.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
СЪДА

1. Административно ръководство и разпределение на
административните функции, вътрешна структура и
организация на дейността.

През проверявания период административното ръководство на
Административен съд – Благоевград се осъществява от съдия Мария
Тодорова. Заместник-председател на съда е съдия Марияна Мицева.

Съдия Мария Тодорова е избрана и назначена на длъжността
„Административен ръководител – председател на Административен съд –
Благоевград“, считано от 03.02.2014 г., с решение по протокол № 5/30.01.2014
г., т. 1 на ВСС. С решение по протокол № 3/29.01.2019 г., т. 6 на Съдийската
колегия на ВСС, съдия Мария Тодорова е определена за изпълняващ
функциите „административен ръководител – председател“ на
Административен съд – Благоевград, считано от 04.02.2019 г. до встъпване в
длъжност на нов административен ръководител.
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В Административен съд - Благоевград не са създадени отделения, а
разпределението на делата се осъществява между всички съдии в
обособените с решение на общото събрание групи за разпределение на
делата.

Със заповед на председателя на съда са определени едноличните
съдебни състави, разглеждащи първоинстанционни административни дела в
Административен съд – Благоевград:

І-ви едноличен състав - Мария Тодорова
ІІ-ри едноличен състав - Марияна Мицева
ІІІ-ти едноличен състав - Ваня Вълкадинова
ІV-ти  едноличен състав - Илонка Рашкова
V-ти  едноличен състав - Стоянка Пишиева-Сахатчиева
VІ-ти  едноличен състав - Иван Шекерлийски
VІІ-ми  едноличен състав - Саша Алексова
VІІІ-ми  едноличен състав - Иван Петков
IХ-ти едноличен състав - Димитър Узунов
Х-ти едноличен състав - Димитър Думбанов
ХІ-ти едноличен състав - Румяна Митева-Насева (от 03.02.2020 г.)
От 2007 г. в Административен съд - Благоевград са обособени три

постоянни тричленни състава, заседаващи като касационни състави по ЗАНН
и други случаи, определени със закон, както и като първоинстанционни
състави по делата, образувани по жалби и протести против подзаконови
административни актове.

През отчетния период касационните състави са председателствани от
председателя на съда съдия Мария Тодорова, заместник – председателя съдия
Марияна Мицева и най-старшия измежду съдиите - съдия Ваня Вълкадинова.

Със заповед на председателя на съда са определени постоянни
касационни състави, както следва:

І-ви тричленен състав: Председател: Мария Тодорова
Членове:    1.Саша Алексова

2.Иван Петков/
Димитър Узунов

ІІ-ри тричленен състав: Председател:Марияна Мицева
Членове:  1.Стоянка Пишиева-Сахатчиева

2. Иван Шекерлийски/
Димитър Думбанов

ІІІ-ти тричленен състав:Председател: Ваня Вълкадинова
 Членове:  1. Илонка Рашкова

         2. Румяна Митева-Насева
При отсъствие на председателя или на член на състава, в случаите, в

които за съответното съдебно заседание няма насрочени дела на доклад на
отсъстващия съдия, както и при невъзможност съответният съдия да участва
в разглеждане на делото, промяната в състава, разглеждащ делата, се
извършва със заповед на председателя на съда за всеки един конкретен
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случай, за което се уведомяват съответните съдии и служба “Съдебно
деловодство” и служба “Съдебни секретари”.

Заместването в случай на отсъствие на съдия-докладчик се извършва
съгласно Правилата за заместване в случай на отсъствие на съдия-докладчик
в Административен съд – Благоевград, приети с Решение на Общото
събрание на съдиите от Административен съд – Благоевград, проведено на
18.12.2014 г.

2. Щат и кадрово обезпечение.

2.1. Магистрати. Участие в обучителни семинари.

Към 01.01.2019 г. Административен съд – Благоевград разполага с 10
щатни бройки за магистрати, от които 1 председател, 1 заместник-
председател и 8 съдии, като заети са девет щатни бройки. Поради
увеличената натовареност на съда, по инициатива на председателя на
Върховния административен съд и след извършване на анализ за
необходимостта от оптимизиране щатната численост на административните
съдилища, с Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол
№19/25.07.2019 г., доп. т. 20.19. са разкрити, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от
ЗСВ, 2 щатни бройки за длъжността „съдия“ в Административен съд –
Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

Към 01.01.2020 г. Административен съд – Благоевград разполага с 12
щатни бройки за магистрати, от които 1 председател, 1 заместник-
председател и 10 съдии, като заети са девет щатни бройки. Един магистрат -
съдия Радина Карамфилова-Десподска, е командирована в Административен
съд – София град, считано от 02.01.2018 г., а трима съдии - Димитър Узунов –
съдия в Районен съд – Сандански, Димитър Думбанов – съдия в Районен съд
– Разлог, и Румяна Митева-Насева – съдия в Районен съд – Петрич, са
командировани в Административен съд – Благоевград, считано от 08.10.2018
г., респективно от 26.11.2018 г. и от 03.02.2020 г.

През 2019 и 2020 година съдиите от Административен съд –
Благоевград са взели участие в следните семинари и обучения:

1. съдия Мария Тодорова – председател на Административен съд –
Благоевград:

- Обучение на тема „Административният договор в контекста на
последните промени в АПК“.

- Участия в работна среща и кръгла маса по проект „Анализ на
тълкувателната дейност на ВАС на РБ, предложение за изменение на
Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с
чл. 131а от ЗСВ, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и
правна сигурност“.

- Основания и правни възможности за промяна на процедурата за
тълкувателна дейност на ВАС.
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- Регионално обучение на тема „Дисциплинарни производства по
Закона за Министерство на вътрешните работи и Закона за държавния
служител. Актуална съдебна практика“, с партньор по проекта
Административен съд – Перник.

-  Изменения в Административнопроцесуалния кодекс.
- Методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на

съдебната власт.
- Запознаване с правото и съдебната система – особен вид урок.

Семинар за лектори в образователната програма на ВСС и МОН.
- Електронно дистанционно обучение на тема „Принудителни

административни мерки по ЗДДС“.
- Регионално обучение на тема „Съдебна етика. Преодоляване на

професионалния стрес и справяне с конфликтни ситуации“, с партньор по
проекта Административен съд – Добрич.

- Обучение на тема „Електронно призоваване и връчване на призовки и
съобщения по реда на АПК“, организирано от АБАС.

- Участие в работна група за изработване на Правила по приложението
на чл. 233, ал.6, изр. първо от ЗСВ, сформирана с решение на Комисия
„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия
на ВСС по протокол №7/27.05.2020г., т. 4.

2. съдия Марияна Мицева – заместник - председател на
Административен съд - Благоевград:

- Участия в работна среща и кръгла маса по проект „Анализ на
тълкувателната дейност на ВАС на РБ, предложение за изменение на
Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с
чл. 131а от ЗСВ, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и
правна сигурност“.

- Основания и правни възможности за промяна на процедурата за
тълкувателна дейност на ВАС.

- Изменения в Административнопроцесуалния кодекс.
- Регионално обучение на тема „Производство по ЗУСЕСИФ. Актуална

съдебна практика“, с партньор по проекта Административен съд –
Кюстендил.

- Регионално обучение на тема: „Съдебна етика. Преодоляване на
професионалния стрес и справяне с конфликтни ситуации“, с партньор по
проекта Административен съд – Добрич.

- Обучение на тема „Електронно призоваване и връчване на призовки и
съобщения по реда на АПК“, организирано от АБАС.

3. съдия Ваня Вълкадинова:
- Обучение на тема: „Енергетика – национално и европейско право.

Политика и актове в сферата на енергетиката“.
4. съдия Илонка Рашкова:
- Обучение на тема „Административният договор в контекста на

последните промени в АПК“.
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- Регионално обучение на тема „Дисциплинарни производства по
Закона за Министерство на вътрешните работи и Закона за държавния
служител. Актуална съдебна практика“, с партньор по проекта
Административен съд – Перник.

5. съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева:
- Обучение на тема „Административният договор в контекста на

последните промени в АПК“.
- Обучение на тема „Преглед на промените в изборния кодекс. Съдебен

контрол. Практика на ВАС“.
- Регионално обучение на тема „Дисциплинарни производства по

Закона за Министерство на вътрешните работи и Закона за държавния
служител. Актуална съдебна практика“, с партньор по проекта
Административен съд – Перник.

- Изменения в Административнопроцесуалния кодекс.
- Регионално обучение на тема „Производство по ЗУСЕСИФ. Актуална

съдебна практика“, с партньор по проекта Административен съд –Кюстендил.
6. съдия Иван Шекерлийски:
- Обучение на тема „Административният договор в контекста на

последните промени в АПК“.
- Основания и правни възможности за промяна на процедурата за

тълкувателна дейност на ВАС.
7. съдия Саша Алексова:
- Обучение на тема „Административният договор в контекста на

последните промени в АПК“.
- Регионално обучение на тема „Производство по ЗУСЕСИФ. Актуална

съдебна практика“, с партньор по проекта Административен съд –Кюстендил.
- Регионално обучение на тема: „Парични обезщетения по КСО.

Възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получени парични
обезщетения по КСО“, с партньор по проекта Административен съд –Перник.

8. съдия Иван Петков:
- Обучение на тема „Административният договор в контекста на

последните промени в АПК“.
- Основания и правни възможности за промяна на процедурата за

тълкувателна дейност на ВАС.
- Регионално обучение на тема „Производство по ЗУСЕСИФ. Актуална

съдебна практика“, с партньор по проекта Административен съд –Кюстендил.
- Регионално обучение на тема: „Парични обезщетения по КСО.

Възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получени парични
обезщетения по КСО“, с партньор по проекта Административен съд –Перник.

- Обучение на тема „Електронно призоваване и връчване на призовки и
съобщения по реда на АПК“, организирано от АБАС.

9. съдия Димитър Узунов:
- Регионално обучение на тема „Производство по ЗУСЕСИФ. Актуална

съдебна практика“, с партньор по проекта Административен съд –Кюстендил.
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- Обучение на тема „Електронно призоваване и връчване на призовки и
съобщения по реда на АПК“, организирано от АБАС.

- Регионално обучение на тема: „Парични обезщетения по КСО.
Възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получени парични
обезщетения по КСО“, с партньор по проекта Административен съд –Перник.

10. съдия Димитър Думбанов:
- Обучение на тема „Административният договор в контекста на

последните промени в АПК“.
- Регионално обучение на тема „Дисциплинарни производства по

Закона за Министерство на вътрешните работи и Закона за държавния
служител. Актуална съдебна практика“, с партньор по проекта
Административен съд – Перник.

- Регионално обучение на тема „Производство по ЗУСЕСИФ. Актуална
съдебна практика“, с партньор по проекта Административен съд –Кюстендил.

- Регионално обучение на тема: „Парични обезщетения по КСО.
Възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получени парични
обезщетения по КСО“, с партньор по проекта Административен съд –Перник.

11. съдия Румяна Митева-Насева:
- Регионално обучение на тема: „Парични обезщетения по КСО.

Възстановяване на добросъвестно и недобросъвестно получени парични
обезщетения по КСО“, с партньор по проекта Административен съд –Перник.

2.2. Съдебни служители.

Към 01.01.2019 г. Административен съд – Благоевград разполага с 32
щатни бройки за съдебни служители, както следва: съдебен администратор -
1 бр.; съдебен помощник – 3 бр.; главен счетоводител – 1 бр.; системен
администратор - 1 бр.; връзки с обществеността – 1 бр.; човешки ресурси – 1
бр.; завеждащ служба „Съдебни секретари” – 1 бр.; съдебен секретар - 6 бр.;
завеждащ служба „Съдебно деловодство” – 1 бр.; съдебен деловодител - 9 бр.;
съдебен статистик - 1 бр.; съдебен архивар - 2 бр.; шофьор - 1 бр.; призовкар -
2 бр.; чистач - 1 бр. В началото на отчетната година заети са 31 щатни бройки
за съдебни служители, като за 1 щат на длъжност „съдебен деловодител“ е
назначен служител със срок на договора до провеждане на конкурс. Незаета е
1 щ. бр. за длъжността „връзки с обществеността“, която е разкрита с
Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол
№40/11.12.2018 г. Въз основа на конкурси, проведени през 2019 г. по реда на
Правилника за администрацията в съдилищата и Кодекса на труда, Величка
Пумпалова е назначена на длъжността „съдебен деловодител“, а Йона
Мавревска е назначена на длъжността „връзки с обществеността“ в
Административен съд - Благоевград. Въз основа на горното, в края на
отчетния период всички 32 щатни бройки за съдебни служители са заети.

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по
Протокол № 19/16.06.2020 г., т. 23, по искане на административния



8

ръководител на Административен съд – Благоевград, е разкрита 0,5 (половин)
щ. бр. за длъжността „чистач“. В края на 2020 г. всички 32,5 щатни бройки за
съдебни служители са заети.

2.3. Материална база и техническа обезпеченост.

Административен съд - Благоевград не разполага със собствена сграда.
Съдът се помещава на трети етаж в административна сграда. Имотът е
предоставен на съда за временно и безвъзмездно ползване със заповед на
областния управител на област Благоевград. Административният съд
разполага с две съдебни зали, регистратура, деловодство, архив,
архивохранилище, помещение за съдебните секретари, сървърно помещение,
кабинет за председателя, четири кабинета за съдиите, кабинет за съдебните
помощници и секретно деловодство. Обособено е помещение за
класифицирана информация, оборудвано съобразно изискванията на ЗЗКИ.

Общата площ от 673 кв.м., която ползва съда, е крайно недостатъчна и
не позволява обособяването на други помещения. В част от помещенията
липсва естествена светлина, което налага търсене на възможности за
осигуряване на подходяща сграда.

Всички работни места на магистрати и съдебни служители са
оборудвани с компютърна техника. Помещенията са климатизирани.

През 2017 г. е прието решение на Общински съвет – Благоевград, с
което на Висшия съдебен съвет се предоставя правото на управление на
сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2, за нуждите на
Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

Одобрени са инвестиционни проекти за основен ремонт и
преустройство на сградата, издадено е разрешение за строеж.

 През 2020 г. от страна на ВСС е проведена обществена поръчка за
основен ремонт и преустройство на предоставената с  решение на Общински
съвет – Благоевград сграда за нуждите на Административен съд –
Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

Въз основа на проведената обществена поръчка е сключен договор за
строителство, реализирането на който е стартирало през 2021 г.

Към периода на проверката строително-ремонтните дейности все още
не са приключили.

2.4. Информационно обслужване и информационни технологии.

Съдиите и съдебните служители в Административен съд - Благоевград
осъществяват дейността си в условията на добра техническа обезпеченост.
Ефективното използване на информационните технологии допринася за
качественото обслужване на гражданите и улеснява работата на съдиите и
съдебните служители. През 2020 г. от Висшия съдебен съвет на съда са
предоставени 10 бр. компютърни конфигурации с включен ОЕМ лиценз за
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операционната система към всяка конфигурация, след проведена обществена
поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на
ВСС и съдилищата“.

В съда са налични следните програмни продукти: Автоматизирана
система за управление на делата (АСУД); Централизирана система за
случайно разпределение на делата; Система за изчисляване натовареността на
съдиите; 3 модула на ПП ”Аладин” на „Микрокомплекс интернешънъл” ООД
- София; Счетоводна програма “Конто”; Правно-информационна система
“Апис”; Информационна система за управление на ресурсите (ИСУР).

В съда се поддържа и актуализира служебен сайт, който се намира на
адрес: https://admcourtblg@bl-adc.justice.bg/. През отчетната 2019 година са
подобрени и условията за информираност и достъпа на граждани до
информация и услуги чрез изпълнение на проект на ВСС. Интернет
страницата на Административен съд – Благоевград е унифицирана като част
от единната интернет платформа на съдебната власт в изпълнение на проект
„Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до
информация, е-услуги и е-правосъдие“, финансиран по ОП „Добро
управление“.

Сайтът съдържа  важна и полезна информация  за работещите в съда,
страните по делата и техните процесуални представители. Сайтът на съда
предоставя възможност и за достъп до електронни съдебни дела, като са
приети и Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове и протоколи
на интернет-страницата на съда.

2.5. Правила за разпределение на делата, натовареност на
административния ръководител и съдиите, определяне на
делата, които се разглеждат на дежурство и през съдебната
ваканция.

Административното ръководство на Административен съд –
Благоевград се осъществява от съдия Мария Тодорова. Председателят на съда
е подпомаган в работата си от заместник-председателя съдия Марияна
Мицева.

За организацията и управлението на административната и съдебната
дейност на съда се прилагат относимите закони и подзаконови актове, както и
вътрешните правила, инструкции и заповеди, издадени от председателя на
съда. Дейността на съда е в съответствие с решенията на Общото събрание на
съдиите при Административен съд – Благоевград, приети съгласно с
правомощията му по чл. 92 от Закона за съдебната власт.

Образуваните в съда дела се разпределят на принципа на случайния
подбор чрез Централната система за разпределение на делата. В съда
действат „Вътрешни правила за случайно разпределение на делата“,
утвърдени със заповед на председателя на съда. Разпределението на делата се
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извършва в съответствие с приетите от Общото събрание на съдиите при
Административен съд – Благоевград групи за разпределение на делата.

Съгласно заповеди на административния ръководител, образуването на
постъпилите в съда дела и разпределението им на докладчици чрез ЦСРД,
при спазване на ПАС и Вътрешните правила по чл.157, ал. 2 от АПК, считано
от 16.03.2020 г. се извършва от един от определените дежурни съдии.

С оглед обявеното извънредно положение в страната и обявената
епидемична обстановка, със заповеди на председателя на съда е
регламентирана дейността в съда, включително достъпа до сградата на съда,
реда за провеждане на откритите съдебни заседания и режима на работа на
службите с граждани. Прилагат се приетите с решение на Общото събрание
на съдиите от Административен съд – Благоевград „Правила за заместване в
случаите на отсъствие на съдия-докладчик в Административен съд –
Благоевград“, с оглед на което не е допуснато отлагане на съдебни заседания
при отсъствие на съдия, поради болест или друга причина.

През 2020 г. са утвърдени Вътрешни правила за защита на личните
данни в Административен съд – Благоевград и Вътрешни правила за
приемане и регистриране на входяща кореспонденция в Административен
съд – Благоевград, изпращане на призовки и съобщения по електронен път.

На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 7, ал. 5 от
Вътрешните правила по чл. 157, ал. 2 от АПК за случайно разпределение на
делата в Административен съд – Благоевград и в изпълнение на Правилата и
мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с Решение
на Съдийската колегия на ВСС от 12.05.2020 г., със заповеди на
административния ръководител, считано от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г.
делата, по които се налага незабавно произнасяне или произнасяне в срок не
по-късно от 24 часа, се разпределят в деня на постъпването им между
определените дежурни съдии, съгласно графици за дежурства.

Със заповед № РД-13-60/01.07.2019 г. на председателя на съда, с оглед
спазването на законоустановените срокове и осигуряване на оптимално
движение на образуваните в Административен съд – Благоевград дела в
периода на съдебната ваканция, както и за времето, в което съдиите са в
платен годишен отпуск, са определени правила за разглеждане и
администрирането на постъпили молби, касационни жалби и документи по
висящи и свършени дела, както и молби за издаване на изпълнителни
листове.

Председателят на Административен съд – Благоевград е с 67 %
натовареност при разпределение на постъпващите дела, зам.-председателят –
с 87 % натовареност, а съдиите – със 100 % натовареност.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22 от
09.07.2019  г.  на основание чл.  54,  ал.  1,  т.  2  и т.  5  от ЗСВ на ИВСС е
възложено да проверява и организацията по образуването на делата при
строго спазване на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията
в съдилищата с оглед влиянието върху натовареността и статистическите
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данни на съответния орган на съдебната власт.
Проверката установи, че делата в Административен съд – Благоевград

се образуват съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 5 от ПАС. Жалбите по
реда на АПК и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на
административните актове от административен съд, се образуват като
административни дела. Като частни административни дела се образуват
исканията и жалбите по реда на АПК и други закони, по които съдът се
произнася с определение или разпореждане. Обжалваните актове на
районните съдилища от Благоевградски съдебен район по дела от
административно-наказателен характер се образуват като касационни
административен характер дела. При постъпили искания за издаване на
изпълнителни листове не се образуват нови частни дела. Начинът на
образуване на делата в Административен съд – Благоевград не повлиява
върху натовареността на съдиите и не изкривява статистическите данни на
съда.

2.6. Организация на работата в деловодството и другите служби,
състояние и водене на деловодните книги и регистри.

Делата се докладват  и  обикновено се образуват в деня на постъпване
на исковата молба, респ. молбата или жалбата, като  се докладват на съдията
и се насрочват в максимално кратки срокове.

Образуването и разпределението на новопостъпилите дела става по
реда на постъпването им. По всички разпределени дела се прилага протокол
от извършеното разпределение, който се подписва от разпределящия.
Протоколът се прикрепва към книжата и става неразделна част от
новообразуваното дело. Генерираният от ЦСРД номер е номерът, под който
делото се вписва в деловодната система САС „Съдебно деловодство" от
деловодителя.

Бързите производства се разпределят по същия ред в деня на
постъпването им.

В утвърдените от административния ръководител на съда и действащи
Вътрешни правила за случайно разпределение на делата са посочени
подробно делата, които се разглеждат на дежурство. Със заповед на
административния ръководител за проверявания период са изготвяни
месечни графици на дежурствата.

В съда е създадена организация на работата за разглеждане на делата по
чл. 329, ал. 3 от ЗСВ през съдебната ваканция, в съответствие с Вътрешните
правила за случайно разпределение на делата.

В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Входящ дневник – води се на електронен носител и се разпечатва на

хартиен носител ежегодно до 15 януари, за предходната календарна година,
от съдебен деловодител в служба „Регистратура“;
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2. Изходящ дневник за книжата по чл.31 от ПАС – води се на хартиен
носител от служителите в служба “Регистратура”;

3. Разносна книга - води се на хартиен носител от служителите в
служба “Регистратура”;

4. Регистър на заявления за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
- води се на хартиен носител от служителите в служба “Регистратура”;

5. Книга по чл.251, ал.3 от АПК - води се на хартиен носител от
служителите в служба “Регистратура”;

6. Азбучен указател за образуваните административни дела - води се на
електронен носител и се разпечатва на хартиен носител ежегодно до 15
януари, за предходната календарна година, от съдебен деловодител в служба
”Регистратура”;

7. Азбучен указател за образуваните касационни дела от наказателно-
административен характер - води се на електронен носител и се разпечатва на
хартиен носител ежегодно до 15 януари, за предходната календарна година,
от съдебен деловодител в служба ”Регистратура”;

8. Описна книга за образуваните административни дела – води се на
електронен и хартиен носител от служителите в служба “Съдебно
деловодство”;

9. Описна книга за образуваните касационни дела от наказателно-
административен характер - води се на електронен и хартиен носител от
служителите в служба “Съдебно деловодство”;

10. Книга за открити заседания за административни дела (срочна книга)
– води се на електронен и хартиен носител от служителите в служба
“Съдебни секретари”;

11. Книга за открити заседания за образуваните касационни дела от
наказателно-административен характер  - води се на електронен и хартиен
носител  от служителите в служба “Съдебни секретари”;

12. Книга за закрити и разпоредителни заседания за административни
дела - води се на електронен и хартиен носител от служителите в служба
“Съдебни секретари”;

13. Книга за закрити и разпоредителни заседания за  образуваните
касационни дела от наказателно-административен характер – води се на
електронен и хартиен носител от служителите в служба “Съдебни секретари”;

14. Книга за веществени доказателства – води се на хартиен носител от
Завеждащ служба “Съдебно деловодство”;

15. Книги за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа
– за призовки и съдебни книжа по дела на Административен съд –
Благоевград (води се на хартиен носител от служителите в служба “Съдебно
деловодство” и за призовки и съдебни книжа по дела на други органи на
съдебната власт (води се на хартиен носител от служителите в служба
“Регистратура”);

16. Регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – води се на
хартиен носител от завеждащ служба “Съдебно деловодство”;
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17. Регистър за изпълнителни листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в полза на съдебната власт – води се на хартиен носител от
съдебните архивари и съдебните секретари;

18. Архивна книга - води се на електронен носител от служителите в
служба „Архив“ и се разпечатва до 15 януари, за предходната календарна
година;

19. Дневник на извадените от служба “Архив” дела – води се на
хартиен носител от служителите в служба “Архив”;

20. Регистър по чл. 39, ал. 1, т. 13 от ПАС – води се на хартиен носител
от служителите в служба “Архив”.

Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без
изтривания, заличавания и дописвания. Графите се попълват съгласно
изискванията на ПАС.

В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което осигурява бърз достъп на страните до
информация по образуването и движението на делата. Редовно водените
книги и регистри и вписването на съдопроизводствените действия в
електронната деловодна система осигуряват откритост, достоверност и
пълнота на информацията съхранявана в съда.

Всички  водени  книги  и регистри съдържат необходимата информация
съгласно чл. 42-53 от ПАС.

Извършвани са периодични проверки на книгите и регистрите, което е
удостоверявано със съответния подпис и печат. Всяка книга е прошнурована
и прономерована и съдържа отбелязване за броя страници. Деловодните
книги са приключени с изтичане на календарната година.

От водените деловодни книги обстойна проверка бе извършена на
срочните и описните книги, както и на регистрите на съдебните решения и
отводите.

В съда се водят срочни книги за открити съдебни заседания.
Срочните книги за първоинстанционни административни дела за 2019

г. са в 2 тома. Първи том съдържа 420 листа, започва със заседание по адм.д.
№ 538/2018 г., проведено на 07.01.2019 г., и завършва със заседание по адм.д.
№ 439/2019 г., проведено на 28.06.2019 г. Втори том съдържа 404 листа,
започва със заседание по адм.д. № 491/2019 г., проведено на 01.07.2019 г., и
завършва със заседание по адм.д. № 191/2019 г., проведено на 19.12.2019 г. В
книгите са нанесени всички отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Срочната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2019 г. е в 1 том, съдържа 300 листа, започва със заседание по
к.н.а.х.д. № 621/2018 г., проведено на 11.01.2019 г., и завършва със заседание
по к.н.а.х.д. № 693/2019 г., проведено на 13.12.2019 г. В книгата са нанесени
всички отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Срочните книги за първоинстанционни административни дела за 2020
г. също са в 2 тома. Първи том съдържа 350 листа, започва със заседание по
адм.д. № 672/2019 г., проведено на 06.01.2020 г., и завършва със заседание по
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адм.д. № 231/2020 г., проведено на 30.06.2020 г. Втори том съдържа 415
листа, започва със заседание по адм.д. № 1104/2019 г., проведено на
01.07.2020 г., и завършва със заседание по адм.д. № 753/2020 г., проведено на
22.12.2020 г. В книгите са нанесени всички отбелязвания, графите са четливо
попълнени.

Срочната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2020 г. е в 1 том, съдържа 199 листа, започва със заседание по
к.н.а.х.д. № 709/2019 г., проведено на 10.01.2020 г., и завършва със заседание
по к.н.а.х.д. № 399/2020 г., проведено на 18.12.2020 г. В книгата са нанесени
всички отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Срочните книги за закрити заседания също са водени редовно и
съдържат пълна информация във всички графи.

Срочните книги за 2019 г. за проведени закрити заседания по първо-
инстанционни административни дела са в 2 тома. Първи том съдържа 345
листа, започва със заседание по адм.д. № 1019/2018 г., проведено на
02.01.2019 г., и завършва със заседание по адм.д. № 892/2018 г., проведено на
28.06.2019 г. Втори том съдържа 389 листа, започва със заседание по адм.д.
№ 652/2019 г., проведено на 01.07.2019 г., и завършва със заседание по адм.д.
№ 1347/2019 г., проведено на 31.12.2019 г. В книгите са нанесени всички
отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Срочната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2019 г. е в 1 том, съдържа 69 листа, започва със заседание по к.н.а.х.д.
№ 721/2018 г., проведено на 09.01.2019 г., и завършва със заседание по
к.н.а.х.д. № 714/2019 г., проведено на 19.12.2019 г. В книгата са нанесени
всички отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Срочните книги за 2020 г. за проведени закрити заседания по първо-
инстанционни административни дела също са в 2 тома. Първи том съдържа
248 листа, започва със заседание по адм.д. № 1276/2019 г., проведено на
03.01.2020 г., и завършва със заседание по адм.д. № 483/2020 г., проведено на
30.06.2020 г. Втори том съдържа 278 листа, започва със заседание по адм.д.
№ 562/2020 г., проведено на 01.07.2020 г., и завършва със заседание по адм.д.
№ 1121/2020 г., проведено на 30.12.2020 г. В книгите са нанесени всички
отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Срочната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2020 г. е в 1 том, съдържа 55 листа, започва със заседание по к.н.а.х.д.
№ 520/2019 г., проведено на 22.01.2020 г., и завършва със заседание по
к.н.а.х.д. № 355/2020 г., проведено на 22.12.2020 г. В книгата са нанесени
всички отбелязвания, графите са четливо попълнени.

Описните книги са по един том за всяка от проверяваните години.
Водени са редовно, четливо и съдържат опис на постъпилите през периода
административни дела. Информацията е пълна във всички графи.

Описната книга за първоинстанционни административни дела за 2019 г.
съдържа 301 листа, започва с адм.д. № 1/2019 г., образувано на 03.01.2019 г.,
и завършва с адм.д. № 1348/2019 г., образувано на 31.12.2019 г.



15

Описната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2019 г. съдържа 272 листа, започва с к.н.а.х.д. № 1/2019 г., образувано
на 02.01.2019 г., и завършва с к.н.а.х.д. № 772/2019 г., образувано на
31.12.2019 г.

Описната книга за първоинстанционни административни дела за 2020 г.
съдържа 270 листа, започва с адм.д. № 1/2020 г., образувано на 03.01.2020 г.,
и завършва с адм.д. № 1124/2020 г., образувано на 31.12.2020 г.

Описната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2020 г. съдържа 173 листа, започва с к.н.а.х.д. № 1/2020 г., образувано
на 02.01.2020 г., и завършва с к.н.а.х.д. № 476/2020 г., образувано на
30.12.2020 г.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК е по една
книга за всяка от проверяваните години.

Книгата за 2019 г. започва с решение № 2 по адм.д. № 861/2018 г.,
обявено на 02.01.2019 г., и завършва с решение № 2812 по адм.д. №
1052/2019 г., обявено на 30.12.2019 г.

Книгата за 2020 г. започва с решение № 4 по адм.д. № 801/2018 г.,
обявено на 06.01.2020 г., и завършва с решение № 2052 по адм.д. № 947/2020
г., обявено на 31.12.2020 г.

Регистърът на отводите е по една книга за всяка от проверяваните
години, водена по полугодия.

В регистъра на отводите за 2019 г. са вписани 47 отвода по
административни дела, а в този за 2020 г. – 17 отвода. Основанията за всички
вписани отводи са надлежно отразени.

2.7. Взаимодействие между административния ръководител и
Общото събрание на съдиите.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са проведени 4
общи събрания по тематика и дневен ред, както следва:

- на 30.01.2019 г. – Изслушване на Мария Тодорова –
административен ръководител – председател на Административен съд –
Благоевград – кандидат за заемане на длъжността “Административен
ръководител – председател на Административен съд – Благоевград“ в
процедура, обявена с Решение на СК на ВСС по Протокол № 37/27.11.2018 г.;

- на 05.06.2019 г. – Избор на резервен член на Комисията по
професионална етика в Административен съд – Благоевград;

-  на 29.10.2019 г. – т. 1: Изменение на групите, по които се
разпределят делата в Административен съд – Благоевград; т. 2: Обсъждане на
констатациите от Доклад от извършена проверка в Административен съд –
Благоевград, възложена със заповед № 450/18.02.2019г. на Председателя на
ВАС.;

- на 06.11.2019 г. – Обсъждане на въпрос с възникнала
неравномерна натовареност на образуваните в Административен съд –
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Благоевград дела по Изборния кодекс, свикано по искане на съдия Иван
Петков.

През 2020 г. в Административен съд – Благоевград са проведени 4
общи събрания по тематика дневен ред, както следва:

- на 23.01.2020 г. – т. 1: Изразяване на становище на Общото
събрание на съдиите при Административен съд – Благоевград относно проект
на ЗИД на ЗАНН във връзка с писмо с ВХ.№ 17/14.01.2020 г. на началника на
кабинета на председателя на ВАС; т. 2: Изменение и допълнение на групите
дела, по които се разпределят делата в Административен съд – Благоевград;

- на 07.02.2020 г. – Изменение на групите дела, по които се
разпределят делата в Административен съд – Благоевград;

- на 20.02.2020 г. – Анализ на приложението на АПК след
изменението му, обнародвано в ДВ, бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., с
цел изготвяне на доклад, съдържащ предложения и препоръки за
оптимизиране на нормативната уредба, съгласно писмо на председателя на
ВАС с вх. № 28/24.01.2020 г.;

- на 10.03.2020 г. – Относно предприемане на превантивни мерки
срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания и
възможни случаи на COVID-19, във връзка с решение на СК на ВСС от
10.03.2020 г.

2.8. Извършени проверки на Административен съд – Благоевград.

През  месец  октомври 2015 г. съгласно Заповед № ПП-01-80/08.10.2015
г. на Главния инспектор на ИВСС в АдмС – Благоевгард е извършена
комплексна планова проверка от ИВСС на дейността по образуването,
движението и приключването на гражданските дела през 2013 г., 2014 г. и
първото и полугодие на 2015 г.

Проверката е отчела много добри резултати в работата на съда. В акта
са дадени препоръки да се набележат мерки за намаляване броя на
административните дела с отменен ход по същество, както и да се обсъди и
вземе решение за постановяване на съдебен акт, който да отразява
извършената предварителна подготовка по делата, предвид регламентираното
служебно начало в АПК.

За проверявания период в Административен съд – Благоевград е
извършена тематична проверка от ВАС през 2019 г. Проверката е извършена
съгласно Заповед № 450/18.02.2019 г. на председателя на ВАС и касае
организацията и дейността на Административен съд – Благоевград относно
реда за образуване на частните производства за периода 2016 – 2018 година.

За извършената тематична проверка е изготвен доклад, който е получен
в съда на 28.10.2019 г. Докладът съдържа анализ на данните за проверявания
период, касаещи общия брой на всички образувани частни административни
дела, както и броя, датата на образуване и датата на приключване и реда за
образуване и разпределение на частните административни дела с предмет
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искане по чл. 166 и чл. 167 от АПК. Общата констатация, отразена в доклада,
е за констатирано стриктно спазване на Вътрешните правила по чл. 157, ал. 2
от АПК при образуване и разпределение на делата, обект на проверката.

Съгласно указания на председателя на ВАС, докладът по тематичната
проверка е представен на вниманието на общото събрание на съдиите от
Административен съд – Благоевград, проведено на 29.10.2019 г.

2.9. Становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС

През 2019 г. и 2020 г. съдиите от Административен съд – Благоевград
не са изразявали становища по проекти за тълкувателни решения и
постановления на ВКС и ВАС.

 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И
КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили 1341
бр. първоинстанционни административни дела, в т.ч. и върнати за
продължаване на съдопроизводството. Висящи в началото на годината са 281
дела. Всичко първоинстанционни административни дела за разглеждане през
2019 г. са 1622 дела. Свършени са 1288 дела, от които 868 са приключени със
съдебен акт по същество, а 420 са прекратени. Останали несвършени в края
на отчетния период са 334 първоинстанционни административни дела.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили 209
бр. частни административни дела, в т.ч. и върнати за продължаване на
съдопроизводството. Не е имало висящи в началото на годината частни дела.
Свършени са 209 дела, от които 198 са приключени със съдебен акт по
същество, а 11 са прекратени. Не са останали несвършени в края на отчетния
период частни административни дела.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили 796
бр. касационни административни дела, в т.ч. и върнати за продължаване на
съдопроизводството. Висящи в началото на годината са 107 дела. Всичко
касационни административни дела за разглеждане през 2019 г. са 903 дела.
Свършени са 814 дела, от които 783 са приключени със съдебен акт по
същество, а 31 са прекратени. Останали несвършени в края на отчетния
период са 89 касационни административни дела.

Всичко постъпили през 2019 г. дела (първоинстанционни, частни и
касационни) са 2137 бр., като висящи в началото на годината са 388. Всичко
дела за разглеждане през 2019 г. (първоинстанционни, частни и касационни)
са 2525 бр. Общо свършените дела са 2102 бр., от които 1651 бр. са
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приключени със съдебен акт по същество и 451 бр. са били прекратени.
Останали несвършени дела в края на периода са 423 бр.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са свършени 1 288
бр. първоинстанционни дела и 814 бр. касационни дела. В процентно
отношение свършените дела са 83.2% спрямо стоящите за разглеждане дела,
като 79.4% са свършените първоинстанционни и 90.1% - свършените
касационни дела.

Натовареността по щат през 2019 г. за АдмС - Благоевград към всичко
дела за разглеждане е 17.53, а към всичко свършени дела – 14.60.
Действителната натовареност през 2019 г. към всичко дела за разглеждане е
21.22, а към всичко свършени дела – 17.66.

От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените
дела по съдии се установи:

На съдия Мария Тодорова през 2019 г. са разпределени общо 156 бр.
дела, които заедно с останалите висящи от 2018 година 34 бр. дела
представляват делата за разглеждане през годината - 190 дела, от които 120
бр. първоинстанционни и 70 бр. касационни. От тях разгледани и
приключени са 160 бр. дела, от които 94 бр. първоинстанционни дела и 66 бр.
касационни дела. От свършените дела, с акт по същество са приключили 120
бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 40 бр. дела.
Свършени в тримесечен срок са 127 дела. Висящи в края на отчетната 2019
година са 30 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Тодорова през 2019 г. към
всичко дела за разглеждане е 15.83 дела, а към всичко свършени дела – 13.33
дела.

На съдия Марияна Мицева през 2019 г. са разпределени общо 201 бр.
дела и заедно с останалите висящи от 2018 година 32 бр., броят на делата
общо за разглеждане е 233 дела, от които 152 бр. първоинстанционни и 81 бр.
касационни. От тях разгледани и приключени през отчетната година са 198
бр. дела, от които 125 бр. първоинстанционни дела и 73 бр. касационни дела.
От свършените дела, с акт по същество са приключили 152 бр. дела, а
прекратени с определение са производствата по 46 бр. дела. Свършени в
тримесечен срок дела са 159 броя. Висящи в края на отчетната 2019 година са
35 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Мицева през 2019 г. към всичко
дела за разглеждане е 19.42 дела, а към всичко свършени дела – 16.50 дела.

На съдия Ваня Вълкадинова през 2019 г. са разпределени общо 223
дела и са останали висящи от 2018 година 47 бр., или общо за разглеждане –
270 бр. дела, от които 175 бр. първоинстанционни и 95 бр. касационни. От
тях свършени са 223 бр. дела, от които 140 бр. първоинстанционни дела и 83
бр. касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 193
бр. дела, а прекратени са 30 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 188 бр.
дела. Висящи в края на 2019 г. са 47 бр. дела.
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Средномесечната натовареност на съдия Вълкадинова през 2019 г. към
всичко дела за разглеждане е 22.50 дела, а към всичко свършени дела – 18.58
дела.

На съдия Илонка Рашкова през 2019 г. са разпределени общо 231 бр.
дела и са останали висящи от 2018 година 42 бр. или общо за разглеждане –
273 бр. дела, от които 176 бр. първоинстанционни и 97 бр. касационни. От
тях разгледани и приключени са 217 дела - 134 бр. първоинстанционни дела и
83 бр. касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 166
бр. дела, а прекратени са 51 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 158 бр.
дела. Висящи в края на 2019 г. са 56 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Рашкова през 2019 г. към
всичко дела за разглеждане е 22.75 дела, а към всичко свършени дела – 18.08
дела.

На съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева през 2019 г. са разпределени
общо 228 бр. дела и заедно с висящите от 2018 г. 36 бр., общо за разглеждане
са 264 бр. дела, от които 174 бр. първоинстанционни и 90 бр. касационни. От
тях разгледани и приключени са 229 бр. дела, от които 146 бр.
първоинстанционни дела и 83 бр. касационни дела. От свършените дела с акт
по същество са приключили 181 бр. дела, а прекратени са производствата по
48 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 194 бр. дела, а висящи в края на
2019 година са 35 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Пишиева-Сахатчиева през 2019
г. към всичко дела за разглеждане е 22.00 дела, а към всичко свършени дела –
19.08 дела.

На съдия Иван Шекерлийски през 2019 г. са разпределени общо 220
бр. дела и са останали висящи от 2018 година 37 бр. или общо за разглеждане
- 257 бр. дела, от които 163 бр. първоинстанционни и 94 бр. касационни. От
тях разгледани и приключени са 215 бр. дела, от които 130 бр.
първоинстанционни дела и 85 бр. касационни дела. От свършените с акт по
същество са приключили 171 бр. дела, а прекратени с определение са
производствата по 44 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 176 бр. дела.
Висящи в края на отчетната 2019 година са 42 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Шекерлийски през 2019 г. към
всичко дела за разглеждане е 21.42 дела, а към всичко свършени дела – 17.92
дела.

На съдия Саша Алексова през 2019 г. са разпределени 234 бр. дела и
заедно с висящите от 2018 година 54 бр. общо за разглеждане са 288 бр. дела,
от които 190 бр. първоинстанционни и 98 бр. касационни дела. От тях
разгледани и приключени са 237 бр. дела – 148 бр. първоинстанционни и 89
бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили 174
бр. дела, а прекратени са 63 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 177 бр.
дела, а висящи в края на 2019 г. са 51 бр. дела.
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Средномесечната натовареност на съдия Алексова през 2019 г. към
всичко дела за разглеждане е 24.00 дела, а към всичко свършени дела – 19.75
дела.

На съдия Иван Петков през 2019 г. са разпределени общо 204 бр. дела
и заедно с висящите от 2018 година 47 бр. общо за разглеждане са 251 бр.
дела, от които 163 бр. първоинстанционни и 88 бр. касационни дела. От тях
разгледани и приключени са 225 бр. дела - 141 бр. първоинстанционни и 84
бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили 183
бр. дела, а прекратени са 42 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 190 бр.
дела, а висящи в края на 2019 г. са 26 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Петков през 2019 г. към всичко
дела за разглеждане е 20.92 дела, а към всичко свършени дела – 18.75 дела.

На съдия Димитър Узунов през 2019 г. са разпределени общо 226 бр.
дела и заедно с висящите от 2018 година 38 бр. общо за разглеждане са 264
бр. дела, от които 165 бр. първоинстанционни и 99 бр. касационни дела. От
тях разгледани и приключени са 209 бр. дела - 121 бр. първоинстанционни и
88 бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили
159 бр. дела, а прекратени са 50 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 178
бр. дела, а висящи в края на 2019 г. са 55 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Узунов през 2019 г. към всичко
дела за разглеждане е 22.00 дела, а към всичко свършени дела – 17.42 дела.

На съдия Димитър Думбанов през 2019 г. са разпределени общо 214
бр. дела и заедно с висящите от 2018 година 21 бр. общо за разглеждане са
235 бр. дела, от които 144 бр. първоинстанционни и 91 бр. касационни дела.
От тях разгледани и приключени са 189 бр. дела - 109 бр. първоинстанционни
и 80 бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили
152 бр. дела, а прекратени са 37 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 153
бр. дела, а висящи в края на 2019 г. са 46 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Думбанов през 2019 г. към
всичко дела за разглеждане е 19.58 дела, а към всичко свършени дела – 15.75
дела.

През 2020 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили 1134
бр. първоинстанционни административни дела, в т.ч. и върнати за
продължаване на съдопроизводството. Висящи в началото на годината са 334
дела. Всичко първоинстанционни административни дела за разглеждане през
2020 г. са 1468 дела. Свършени са 1078 дела, от които 760 са приключени със
съдебен акт по същество, а 318 са прекратени. Останали несвършени в края
на отчетния период са 390 първоинстанционни административни дела.

През 2020 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили 166
бр. частни административни дела, в т.ч. и върнати за продължаване на
съдопроизводството. Не е имало висящи в началото на годината частни дела.
Свършени са 165 дела, от които 158 са приключени със съдебен акт по
същество, а 7 са прекратени. Останало несвършено в края на отчетния период
е 1 частно административно дело.
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През 2020 г. в Административен съд – Благоевград са постъпили 494
бр. касационни административни дела, в т.ч. и върнати за продължаване на
съдопроизводството. Висящи в началото на годината са 89 дела. Всичко
касационни административни дела за разглеждане през 2020 г. са 583 дела.
Свършени са 501 дела, от които 467 са приключени със съдебен акт по
същество, а 34 са прекратени. Останали несвършени в края на отчетния
период са 82 касационни административни дела.

Всичко постъпили през 2020 г. дела (първоинстанционни, частни и
касационни) са 1628 бр., като висящи в началото на годината са 423. Всичко
дела за разглеждане през 2020 г. (първоинстанционни, частни и касационни)
са 2051 бр. Общо свършените дела са 1579 бр., от които 1227 бр. са
приключени със съдебен акт по същество и 352 бр. са били прекратени.
Останали несвършени дела в края на периода са 472 бр.

През 2020 г. в Административен съд – Благоевград са свършени 1 078
бр. първоинстанционни дела и 501 бр. касационни дела. В процентно
отношение свършените дела са 77% спрямо стоящите за разглеждане дела,
като 73.4% са свършените първоинстанционни и 85.9% - свършените
касационни дела.

Натовареността по щат през 2020 г. за АдмС - Благоевград към всичко
дела за разглеждане е 14.24, а към всичко свършени дела – 10.97.
Действителната натовареност през 2020 г. към всичко дела за разглеждане е
16.02, а към всичко свършени дела – 12.34.

От изготвената за нуждите на проверката справка за разпределените
дела по съдии се установи:

На съдия Мария Тодорова през 2020 г. са разпределени общо 125 бр.
дела, които заедно с останалите висящи от 2019 година 28 бр. дела
представляват делата за разглеждане през годината - 153 дела, от които 118
бр. първоинстанционни и 35 бр. касационни. От тях разгледани и
приключени са 131 бр. дела, от които 100 бр. първоинстанционни дела и 31
бр. касационни дела. От свършените дела, с акт по същество са приключили
105 бр. дела, а прекратени с определение са производствата по 26 бр. дела.
Свършени в тримесечен срок са 103 дела. Висящи в края на отчетната 2020
година са 22 броя дела.

Средномесечната натовареност на съдия Тодорова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 12.75 дела, а към всичко свършени дела – 10.92
дела.

На съдия Марияна Мицева през 2020 г. са разпределени общо 141 бр.
дела и заедно с останалите висящи от 2019 година 36 бр., броят на делата
общо за разглеждане е 177 дела, от които 127 бр. първоинстанционни и 50 бр.
касационни. От тях разгледани и приключени през отчетната година са 138
бр. дела, от които 94 бр. първоинстанционни дела и 44 бр. касационни дела.
От свършените дела, с акт по същество са приключили 107 бр. дела, а
прекратени с определение са производствата по 31 бр. дела. Свършени в
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тримесечен срок дела са 102 броя. Висящи в края на отчетната 2020 година са
39 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Мицева през 2020 г. към всичко
дела за разглеждане е 14.75 дела, а към всичко свършени дела – 11.50 дела.

На съдия Ваня Вълкадинова през 2020 г. са разпределени общо 151
дела и са останали висящи от 2019 година 47 бр., или общо за разглеждане –
198 бр. дела, от които 139 бр. първоинстанционни и 59 бр. касационни. От
тях свършени са 150 бр. дела, от които 102 бр. първоинстанционни дела и 48
бр. касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 117
бр. дела, а прекратени са 33 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 116 бр.
дела. Висящи в края на 2020 г. са 48 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Вълкадинова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 16.50 дела, а към всичко свършени дела – 12.50
дела.

На съдия Илонка Рашкова през 2020 г. са разпределени общо 152 бр.
дела и са останали висящи от 2019 година 56 бр. или общо за разглеждане –
208 бр. дела, от които 146 бр. първоинстанционни и 62 бр. касационни. От
тях разгледани и приключени са 159 дела - 108 бр. първоинстанционни дела и
51 бр. касационни дела. От свършените с акт по същество са приключили 119
бр. дела, а прекратени са 40 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 119 бр.
дела. Висящи в края на 2020 г. са 49 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Рашкова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 17.33 дела, а към всичко свършени дела – 13.25
дела.

На съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева през 2020 г. са разпределени
общо 156 бр. дела и заедно с висящите от 2019 г. 35 бр., общо за разглеждане
са 191 бр. дела, от които 138 бр. първоинстанционни и 53 бр. касационни. От
тях разгледани и приключени са 149 бр. дела, от които 105 бр.
първоинстанционни дела и 44 бр. касационни дела. От свършените дела с акт
по същество са приключили 103 бр. дела, а прекратени са производствата по
46 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 119 бр. дела, а висящи в края на
2020 година са 42 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Пишиева-Сахатчиева през 2020
г. към всичко дела за разглеждане е 15.92 дела, а към всичко свършени дела –
12.42 дела.

На съдия Иван Шекерлийски през 2020 г. са разпределени общо 161
бр. дела и са останали висящи от 2019 година 41 бр. или общо за разглеждане
- 202 бр. дела, от които 146 бр. първоинстанционни и 56 бр. касационни. От
тях разгледани и приключени са 175 бр. дела, от които 123 бр.
първоинстанционни дела и 52 бр. касационни дела. От свършените с акт по
същество са приключили 135 бр. дела, а прекратени с определение са
производствата по 40 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 133 бр. дела.
Висящи в края на отчетната 2020 година са 27 бр. дела.
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Средномесечната натовареност на съдия Шекерлийски през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 16.83 дела, а към всичко свършени дела – 14.58
дела.

На съдия Саша Алексова през 2020 г. са разпределени 160 бр. дела и
заедно с висящите от 2019 година 51 бр. общо за разглеждане са 211 бр. дела,
от които 154 бр. първоинстанционни и 57 бр. касационни дела. От тях
разгледани и приключени са 153 бр. дела – 102 бр. първоинстанционни и 51
бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили 123
бр. дела, а прекратени са 30 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 120 бр.
дела, а висящи в края на 2020 г. са 58 бр. дела.

 Средномесечната натовареност на съдия Алексова през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 17.58 дела, а към всичко свършени дела – 12.75
дела.

На съдия Иван Петков през 2020 г. са разпределени общо 154 бр. дела
и заедно с висящите от 2019 година 27 бр. общо за разглеждане са 181 бр.
дела, от които 129 бр. първоинстанционни и 52 бр. касационни дела. От тях
разгледани и приключени са 132 бр. дела - 86 бр. първоинстанционни и 46 бр.
касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили 102 бр.
дела, а прекратени са 30 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 105 бр.
дела, а висящи в края на 2020 г. са 49 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Петков през 2020 г. към всичко
дела за разглеждане е 15.08 дела, а към всичко свършени дела – 11.00 дела.

На съдия Димитър Узунов през 2020 г. са разпределени общо 149 бр.
дела и заедно с висящите от 2019 година 55 бр. общо за разглеждане са 204
бр. дела, от които 144 бр. първоинстанционни и 60 бр. касационни дела. От
тях разгледани и приключени са 152 бр. дела - 101 бр. първоинстанционни и
51 бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили
124 бр. дела, а прекратени са 28 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 109
бр. дела, а висящи в края на 2020 г. са 52 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Узунов през 2020 г. към всичко
дела за разглеждане е 17.00 дела, а към всичко свършени дела – 12.67 дела.

На съдия Димитър Думбанов през 2020 г. са разпределени общо 150
бр. дела и заедно с висящите от 2019 година 46 бр. общо за разглеждане са
196 бр. дела, от които 138 бр. първоинстанционни и 58 бр. касационни дела.
От тях разгледани и приключени са 154 бр. дела - 103 бр. първоинстанционни
и 51 бр. касационни дела. От свършените, с акт по същество са приключили
124 бр. дела, а прекратени са 30 бр. дела. Свършени в тримесечен срок са 124
бр. дела, а висящи в края на 2020 г. са 42 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Думбанов през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 16.33 дела, а към всичко свършени дела – 12.83
дела.

На съдия Румяна Митева-Насева през 2020 г. са разпределени общо
129 бр. дела. Висящо 1 бр. дело от 2019 г. е разпределено на съдия Насева
след отвод на състава по образувано през 2019 г. дело. Така общо за
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разглеждане са 130 бр. дела, от които 89 бр. първоинстанционни и 41 бр.
касационни дела. От тях разгледани и приключени са 86 бр. дела - 54 бр.
първоинстанционни и 32 бр. касационни дела. От свършените, с акт по
същество са приключили 68 бр. дела, а прекратени са 18 бр. дела. Свършени в
тримесечен срок са 72 бр. дела, а висящи в края на 2020 г. са 44 бр. дела.

Средномесечната натовареност на съдия Митева-Насева през 2020 г. към
всичко дела за разглеждане е 11.82 дела, а към всичко свършени дела – 7.82
дела.

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

1. Първоинстанционни  административни  дела,  образувани  преди
01.01.2019 г. и неприключили към 31.12.2020 г.

От изготвената  за нуждите  на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Благоевград има 5 дела, образувани преди 01.01.2019
г. и неприключили към 31.12.2020 г., от които на случаен принцип бяха
проверени следните:

 -  адм.  дело № 498/2015  г., образувано на 24.06.2015 г., изпратено по
подсъдност от АССГ, с протокол от същия ден разпределено на съдия Иван
Шекерлийски. С определение от 25.06.2015 г. жалбата е оставена без
разглеждане като просрочена, а производството по делото прекратено.
Определението е обжалвано с частна жалба пред ВАС, който с определение
№ 10824 от 16.10.2015 г., постановено по адм.д. № 9294/2015 г., е отменил
определението на АдмС – Благоевград и е върнал делото за продължаване на
съдопроизводството. След връщането му с разпореждане на съда от
22.10.2015 г. е насрочено първо открито заседание по делото за 17.11.2015 г.,
в което е даден ход, назначена е съдебно-графологична експертиза, делото е
отложено за 15.12.2015 г., когато е прието заключението на вещото лице,
назначена е съдебно-техническа експертиза, делото е отложено за 02.02.2016
г., отложено за 11.03.2016 г. поради неизготвена експертиза. На 01.03.2016 г.
е постъпило заключението на вещото лице, прието в о.с.з. на 11.03.2016 г. С
протоколно определение от същия ден делото е спряно до приключване на
производствата по адм.д. № 496/2015 и № 511/2015, и двете по описа на
АдмС – Благоевград, с влязъл в сила съдебен акт. Към делото са приложени
справки за движението на обуславящите производства, от които е видно, че
ежемесечно са изисквани справки. По адм.д. № 496/2015 г. е постановено
решение № 605/23.04.2020 г., по което докладчик е също съдия Шекерлийски.
Решението е обжалвано пред ВАС, който със свое решение №
2164/18.02.2021 г., постановено по адм.д. № 6937/2020 г. е отменил частично
решението на АдмС – Благоевград, а в друга част го е оставил в сила. С
определение от 17.03.2021 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК съдия
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Шекерлийски се е отвел от делото. С протокол от същия ден за нов докладчик
е определен съдия Саша Алексова. С определение на новия докладчик от
23.03.2021 г. производството по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. на
18.05.2021 г.

Към момента производството по делото е висящо.

- адм. дело № 509/2016 г., образувано на 17.08.2016 г., жалба по чл. 145
от АПК от 16.08.2016 г., на доклад на съдия Ваня Вълкадинова. С
разпореждане от 23.08.2016 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на
държавна такса. На 30.08.2016 г. е постъпило платежно нареждане. С
разпореждане от 08.09.2016 г. са конституирани страните по делото и е
насрочено о.с.з. за 20.10.2016 г. С.з. на 20.10.2016 г. е отложено за събиране
на доказателства. С.з. на 17.11.2016 г. е отложено за изготвяне на съдебно –
техническа експертиза. С.з. на 22.12.2016 г. е отложено за изготвяне на
допълнително заключение към съдебно–техническата експертиза. В с.з. на
23.02.2017 г. делото е обявено за решаване. С определение от 23.03.2017 г. е
отменен хода по същество и е спряно производството на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производството по адм.д. № 462/2016 г.
на Административен съд – Благоевград. С определение от 21.03.2019 г. е
възобновено производството по делото и е насрочено о.с.з. за 18.04.2019 г.,
отложено поради нередовно призоваване на заинтересованата страна. В с.з.
на 09.05.2019 г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от
ГПК до приключване на производството по адм.д. № 258/2019 г. на
Административен съд – Благоевград.

Към момента на проверката производството не е възобновено.

- адм. дело № 838/2017 г., образувано на 25.10.2017 г., жалба по чл. 215
от ЗУТ от 25.10.2017 г., на доклад на съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева. С
разпореждане от 27.10.2017 г. ответникът е задължен да представи цялата
административна преписка. С разпореждане от 08.11.2017 г. е насрочено о.с.з.
за 04.12.2017 г. С.з. на 04.12.2017 г. и 29.01.2018 г. са отложени поради
нередовно призоваване на страните. С.з. на 12.03.2018 г. е отложено за
конституиране на заинтересована страна. С.з. на 12.04.2018 г. е отложено
поради нередовно призоваване на заинтересованата страна. С.з. на 28.05.2018
г. е отложено за изготвяне на съдебно–техническа експертиза. С.з. на
12.07.2018 г. е отложено за събиране на доказателства. С.з. на 28.09.2018 г. е
отложено за влизане в сила на постановени по делото определения. С.з. на
19.11.2018 г. и 14.12.2018 г. са отложени поради обжалване на постановено
определение пред ВАС. С.з. на 07.03.2019 г. е отложено за събиране на
доказателства. С.з. на 15.04.2019 г., 27.05.2019 г. и 16.09.2019 г. са отложени
поради наличие на обжалвано определение във ВАС. В с.з. на 11.11.2019 г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до
окончателното приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.д. №
6745/2019 г. на ВАС. С определение от 04.03.2020 г. производството по



26

делото е възобновено и е насрочено о.с.з. за 27.04.2020 г. С.з. на 27.04.2020 г.
е отложено поради нередовно призоваване на страни. С.з. на 08.06.2020 г.,
20.07.2020 г., 21.09.2020 г. и 09.11.2020 г. са отложени за изслушване на
допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза. С.з. на 16.11.2020
г. е отложено поради заболяване на заинтересованата страна. В с.з. на
21.12.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
18.01.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Причините за продължилите по-дълго производства са спирането им
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, оставяне на жалбата без движение
за отстраняване на нередовности; изискване ответника да представи
административната преписка в цялост; развило се частно производство
пред Върховния административен съд. Друга причина за неприключване на
производствата в кратък срок е несвоевременното изготвяне на заключения
по допуснатите съдебни експертизи от вещите лица.

2.  Първоинстанционни   административни   дела,  образувани  през
първото полугодие на 2019 г., респ. 2020 г., и ненасрочени към 31.12.2019
г., респ. 31.12.2020 г.

От  изготвената  за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Благоевград няма първоинстанционни
административни дела, образувани през първото полугодие на 2019 г., респ.
2020 г., и ненасрочени към 31.12.2019 г., респ. 31.12.2020 г.

3. Първоинстанционни административни дела, образувани през 2019
г. и 2020 г.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград  са образувани 1113
бр. първоинстанционни административни дела, а през 2020 г. – 937 бр.
Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 12/2019 г., образувано на 04.01.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, жалба по чл. 145 от АПК, постъпило придружително
писмо на 04.01.2019 г. Разпределението е извършено на 04.01.2019 г.,
приложен е пълният протокол. С разпореждане от 09.01.2019 г. жалбата е
оставена без движение за внасяне на държавна такса. На 17.01.2019 г. е
постъпило платежно нареждане. С разпореждане от 21.01.2019 г. са
конституирани страните в производството и е насрочено о.с.з. за 27.02.2019 г.
С.з. на 27.02.2019 г. и 20.03.2019 г. са отложени за събиране на доказателства.
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С.з. на 24.04.2019 г. е отложено за събиране на други доказателства. В с.з. на
29.05.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
18.06.2019 г.

- адм. дело № 14/2019 г., образувано на 04.01.2019 г., на доклад на
съдия Стоянка Сахатчиева, жалба по чл. 145 от АПК, постъпило
придружително писмо на 04.01.2019 г. С разпореждане от 07.01.2019 г.
делото е насрочено за 04.02.2019 г., отложено за провеждане на разпит на
свидетели. В с.з. на 11.03.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е
обявено на 01.04.2019 г.

- адм. дело № 151/2019 г., образувано на 13.02.2019 г., искова молба по
чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ от 13.02.2019 г., на доклад на съдия Ваня Вълкадинова.
С разпореждане от 14.02.2019 г. исковата молба е оставено без движение за
внасяне на държавна такса. На 21.02.2019 г. е постъпило платежно
нареждане. С разпореждане от 22.02.2019 г.  е указано препис от исковата
молба да се изпрати на насрещната страна за становище в 14-дневен срок С
разпореждане от 07.03.2019 г. делото е насрочено за 28.03.2019 г. В с.з. на
28.03.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
22.04.2019 г.

- адм. дело № 170/2019 г., образувано на 15.02.2019 г., жалба срещу
заповед на началника на РДНСК-ЮЗР от 15.02.2019 г., на доклад на съдия
Марияна Мицева. С разпореждане от 19.02.2019 г. е указано препис от
жалбата да се изпрати на ответника. С разпореждане от 15.03.2019 г. са
конституирани страните и е насрочено ос.з. за 11.04.2019 г., отложено за
събиране на доказателства. В с.з. на 02.05.2019 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 31.05.2019 г.

- адм. дело № 428/2019 г., образувано на 07.05.2019 г., жалба по чл. 145
от АПК, придружително писмо от 07.05.2019 г., на доклад на съдия Мария
Тодорова. С разпореждане от 10.05.2019 г. са конституирани страните по
делото и е насрочено о.с.з. за 12.06.2019 г., отложено за събиране на
доказателства. В с.з. на 03.07.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 11.07.2019 г.

- адм. дело № 436/2019 г., образувано на 09.05.2019 г., жалба срещу
решение на директора на БД „ЗБР” от 09.05.2019 г., на доклад на съдия Иван
Шекерлийски. С разпореждане от 10.05.2019 г. жалбата е оставена без
движение за внасяне на държавна такса. На 27.05.2019 г. постъпило платежно
нареждане. С разпореждане от 28.05.2019 г. са конституирани страните по
делото и е насрочено о.с.з. за 02.07.2019 г. В с.з. на 02.07.2019 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 22.07.2019 г.
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- адм. дело № 665/2019 г., образувано на 03.07.2019 г., жалба по чл. 211
от ЗМВР от 03.07.2019 г., на доклад на съдия Саша Алексова. С разпореждане
от 04.07.2019 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на държавна
такса. На 12.07.2019 г. е постъпило платежно нареждане. С разпореждане от
18.07.2019 г. са конституирани страните по делото и е насрочено о.с.з. за
15.10.2019 г. В с.з. на 15.10.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 13.11.2019 г.

- адм. дело № 669/2019 г., образувано на 03.07.2019 г., жалба по чл. 148
от АПК от 03.07.2019 г., на доклад на съдия Марияна Мицева. С
разпореждане от 05.07.2019 г. е указано да се изпрати жалбата на ответника
за предоставяне на административната преписка. С разпореждане от
12.07.2019 г. са конституирани страните по делото  и е насрочено о.с.з. за
26.09.2019 г. В с.з. на 26.09.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 23.10.2019 г.

- адм. дело № 670/2019 г., образувано на 04.07.2019 г., жалба по чл. 40,
ал. 1 от ЗДОИ от 04.07.2019 г., на доклад на съдия Димитър Думбанов. С
разпореждане от 05.07.2019 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на
държавна такса. На 09.07.2019 г. е постъпило платежно нареждане. С
разпореждане от 18.07.2019 г. са конституирани страните по делото и е
насрочено ос.з. за 15.10.2019 г. В с.з. на 15.10.2019 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 15.11.2019 г.

- адм. дело № 674/2019 г., образувано на 05.07.2019 г., искова молба по
чл. 203 от АПК от 05.07.2019 г., на доклад на съдия Димитър Узунов. С
разпореждане от 09.07.2019 г. е насрочено о.с.з. за 02.10.2019 г. На 24.07.2019
г. е постъпил отговор на исковата молба. С.з. на 24.07.2019 г. е отложено за
да се даде възможност на ищеца да се запознае с отговора на исковата молба.
В с.з. на 27.11.2019 г. е открито производство за оспорване истинността на
писмен документ. В с.з. на 22.01.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 07.02.2020 г.

- адм. дело № 860/2019 г., образувано на 20.08.2019 г., жалба срещу
мълчалив отказ на административен орган, постъпило придружително писмо
от 20.08.2019 г., на доклад на съдия Иван Шекерлийски. С разпореждане от
27.08.2019 г. са конституирани страните по делото и е насрочено о.с.з. за
08.10.2019 г. В с.з. на 08.10.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 30.10.2019 г.

- адм. дело № 880/2019 г., образувано на 23.08.2019 г., жалба по чл.
405а, ал. 7 от КТ от 23.08.2019 г., на доклад на съдия Димитър Думбанов. С
разпореждане от 11.09.2019 г. делото е оставено без движение за внасяне на
държавна такса. На 27.09.2019 г. е постъпило платежно нареждане. С
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разпореждане от 30.09.2019 г. са конституирани страните по делото и е
насрочено о.с.з. за 05.11.2019 г., отложено по молба на процесуалния
представител на ответника. С.з. на 14.01.2020 г. е отложено по молба на
процесуалния представител на ищеца. В с.з. на 25.02.2020 г. делото е обявено
за решаване. С определение от 09.03.2020 г. е отменен хода по същество
поради констатиран пропуск за конституиране на заинтересована страна,
насрочено е ос.з. за 28.04.2020 г. и е конституирана страна. С оглед
епидемиологичната обстановка с.з. на 28.04.2020 г. е пренасрочено за
26.05.2020 г. с разпореждане от 15.05.2020 г. С.з. на 26.05.2020 г. е отложено
поради нередовно призоваване на заинтересованата страна. В с.з. на
07.07.2020 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
28.07.2020 г.

- адм. дело № 881/2019 г., образувано на 23.08.2019 г., жалба по чл. 145
от АПК от 23.08.2019 г., на доклад на съдия Димитър Узунов. С
разпореждане от 09.09.2019 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на
държавна такса. На 27.09.2019 г. е постъпило платежно нареждане. С
разпореждане от 01.10.2019 г. са конституирани страните по делото и е
насрочено о.с.з. за 20.11.2019 г., отложено по молба на процесуалния
представител на ответника. С.з. на 15.01.2020 г. е отложено по молба на
процесуалния представител на ищеца. В с.з. на 19.02.2020 г. делото е обявено
за решаване. Решението е обявено на 04.03.2020 г.

- адм. дело № 938/2019 г., образувано на 09.09.2019 г., жалба по чл. 145
от АПК от 09.09.2019 г., на доклад на съдия Ваня Вълкадинова. С
разпореждане от 12.09.2019 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на
държавна такса. На 26.09.2019 г. е постъпило платежно нареждане. На
25.10.2019 г. е постъпила административната преписка от административния
орган. С разпореждане от 31.10.2019 г. са конституирани страните по делото
и е насрочено о.с.з. за 05.12.2019 г. В с.з. на 05.12.2019 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 23.12.2019 г.

- адм. дело № 955/2019 г., образувано на 10.09.2019 г., жалба по чл.
186,  ал.  4  от ЗДДС от 10.09.2019  г.,  на доклад на съдия Стоянка Пишиева-
Сахатчиева. С разпореждане от 17.09.2019 г. са конституирани страните по
делото и е насрочено о.с.з. за 21.10.2019 г. В с.з. на 21.10.2019 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 07.11.2019 г.

- адм. дело № 1111/2019 г., образувано на 24.10.2019 г., жалба по чл. 27
от ЗОС от 24.10.2019 г., на доклад на съдия Саша Алексова. С разпореждане
от 29.10.2019 г. са конституирани страните по делото и е насрочено о.с.з. за
05.11.2019 г. С.з. на 05.11.2019 г. е отложено за изготвяне на съдебно–
оценителна експертиза. С.з. на 12.11.2019 г. е отложено за изслушване на
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експертиза. В с.з. на 19.11.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е
обявено на 26.11.2019 г.

- адм. дело № 1183/2019 г., образувано на 06.11.2019 г., жалба по чл.
459 от ИК, придружително писмо от 06.11.2019 г., на доклад на съдия Иван
Петков. С разпореждане от 07.11.2019 г. жалбата е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. С разпореждане от 18.11.2019 г. са
конституирани страните по делото и е насрочено о.с.з. за 22.11.2019 г. В с.з.
на 22.11.2019 г. е открито производство по оспорване на протоколи. В с.з. на
29.11.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено 13.12.2019 г.

-  адм. дело  № 184/2020  г., образувано на   20.02.2020 г.,  на   доклад
на съдия Иван Шекерлийски, жалба по ДОПК, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено на 20.02.2020 г., приложен е пълния протокол.
С разпореждане от 21.02.2020 г. жалбата е оставена без движение за внасяне
на държавна такса. На 01.06.2020 г. е постъпила допълнителна молба с вносна
бележка. С определение от 05.06.2020 г. съдът е  конституирал страните по
делото и е насрочил о.с.з. за 14.07.2020 г., което е проведено, направен е
доклад по делото, приети са доказателствата, даден е ход по същество,
решението е обявено на 31.07.2020 г.

- адм.  дело  № 196/2020  г., образувано  на   24.02.2020 г.,   на  доклад
на съдия Ваня Вълкадинова, жалба по чл. 172 от ЗДвП, постъпила в същия
ден. Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол.
С писмо от същия ден от административния орган е изискана
административната преписка, получена в съда на 26.03.2020 г. С
разпореждане от 16.04.2020 г. е насрочено о.с.з. на 21.05.2020 г., в което е
даден ход по същество, решението е обявено на 17.06.2020 г.

- адм. дело  № 217/2020  г., образувано   на   26.02.2020 г.,   на  доклад
на съдия Мария Тодорова, протест от ОП – Благоевград срещу подзаконов
нормативен акт, постъпил в същия ден. Разпределението е извършено в
същия ден, приложен е пълния протокол. С разпореждане от същия ден
протеста е оставен без движение, указано е в 7-дневен срок да се внесе
държавна такса. На 10.03.2020 г. е постъпила допълнителна молба с
приложени доказателства за внесена държавна такса. С определение от
11.03.2020 г. е насрочено о.с.з. на 08.05.2020 г., пренасрочено за 29.05.2020 г.,
изготвено е обявление за оспорването чрез публикация в ДВ. В първото
заседание е даден ход на делото, приети са доказателства, отложено за
03.07.2020 г. В хода на производството е установено, че обжалваният
подзаконов нормативен акт е отменен и подаденият протест е останал без
предмет. С определение от 17.06.2020 г. протестът е оставен без разглеждане,
а производството по делото прекратено.
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- адм. дело  №  222/2020  г., образувано  на   27.02.2020 г.,  на  доклад
на съдия Марияна Мицева, жалба по ЗУСЕСИФ, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане от същия ден жалбата е оставена без движение, дадени са
указания за отстраняване на нередовностите в срок. Съобщението е получено
на 04.05.2020 г., на 08.05.2020 г. е постъпила допълнителна молба. С
разпореждане от 15.05.2020 г. е насрочено о.с.з. на 18.06.2020 г., отложено за
събиране на доказателства за 16.07.2020 г., отново отложено за 24.09.2020 г.,
когато е даден ход по същество. В срока за произнасяне с  определение от
26.10.2020 г. е отменен дадения ход по същество, производството по делото е
възобновено за представяне на липсващи и относими към делото
доказателства, насрочено е о.с.з. за 26.11.2020 г., в което е даден ход по
същество, решението е обявено на 02.12.2020 г.

- адм. дело  №  225/2020  г., образувано  на   27.02.2020 г.,   на   доклад
на съдия Димитър Думбанов, жалба по чл. 1 от ЗОДОВ, постъпила в същия
ден. Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол.
С разпореждане от 02.03.2020 г. е насрочено о.с.з. на 07.04.2020 г.,
пренасрочено поради действието на Закона за извънредното положение
срещу разпространението на COVID-19 за 12.05.2020 г., отново пренасрочено
по същата причина за 26.05.2020 г., в което е даден ход по същество,
решението е обявено на 09.06.2020 г.

- адм. дело № 244/2020 г., образувано  на  06.03.2020 г.,  на  доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, жалба по чл. 1 от ЗОДОВ, постъпила в същия
ден. Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния
протокол. С писмо от 09.03.2020 г. е изискано за послужване н.а.х.д. №
304/2019 г. по описа на РС - Разлог, получено в съда на 16.03.2020 г. С
разпореждане от 22.04.2020 г. е насрочено о.с.з. на 11.06.2020 г., в което е
даден ход по същество, решението е обявено на 02.07.2020 г.

- адм. дело № 258/2020 г., образувано  на  11.03.2020 г.,  на  доклад на
съдия Димитър Узунов, жалба по чл. 1 от ЗОДОВ, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане от 16.04.2020 г. е насрочено о.с.з. на 10.06.2020 г., в което е
даден ход по същество, решението е обявено на 16.06.2020 г.

- адм. дело № 340/2020 г., образувано  на  16.04.2020 г.,  на  доклад на
съдия Иван Петков, жалба по чл. 156-161 от ДОПК, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане от 22.04.2020 г. е насрочено о.с.з. на 03.06.2020 г., в което е
даден ход по същество, решението е обявено на 02.07.2020 г.
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- адм. дело № 674/2020 г., образувано  на  28.07.2020 г.,  на  доклад на
съдия Мария Тодорова, жалба по чл. 118 от КСО, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане в закрито заседание на 26.08.2020 г. жалбата е отхвърлена, а
производството по делото прекратено.

- адм. дело № 684/2020 г., образувано  на  28.07.2020 г.,  на  доклад на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по чл. 1 от ЗОДОВ, постъпила в същия
ден. Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния
протокол. С разпореждане от 29.07.2020 г. по чл. 154, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 от
АПК съдът е конституирал страните, разпределил е доказателствената
тежест и е насрочил е о.с.з. на 29.09.2020 г., като в призовката на ответника
е дал указания, че същият може да представи писмен отговор в 14-дневен
срок. В първото заседание по делото е даден ход по същество, решението е
обявено на 20.10.2020 г.

- адм. дело № 695/2020 г., образувано  на  31.07.2020 г.,  на  доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, жалба по ЗОС, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане от 03.08.2020 г. жалбата е оставена без движение, дадени са
указания за внасяне на държавна такса, а административният орган е
задължен да представи в 3-дневен срок цялата преписка. На 18.08.2020 г. е
постъпила допълнителна молба с представени доказателства за внесена
държавна такса. На 26.08.2020 г. в съда е получена административната
преписка. С разпореждане от 21.08.2020 г. съдът е насрочил е о.с.з. на
24.09.2020 г., в което е даден ход на делото, отложено за събиране на
доказателства за 05.11.2020 г., когато е даден ход по същество, решението е
обявено на 01.12.2020 г.

- адм. дело № 701/2020 г., образувано  на  03.08.2020 г.,  на  доклад на
съдия Саша Алексова, жалба по ЗМВР, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
писмо от 07.08.2020 г. от административния орган е изискана цялата
преписка. На 17.08.2020 г. преписката е получена в съда. С разпореждане от
19.08.2020 г. по чл. 154, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 от АПК съдът е конституирал
страните, разпределил е доказателствената тежест и е насрочил о.с.з. на
20.10.2020 г. В първото заседание по делото е даден ход по същество,
решението е обявено на 13.11.2020 г.

- адм. дело № 704/2020 г., образувано  на  04.08.2020 г.,  на  доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, жалба по ЗУСЕСИФ, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане от 20.08.2020 г. жалбата е оставена без движение, дадени са
указания за внасяне на държавна такса, а ответникът да представи
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доказателства за валиден електронен подпис. Съобщението е получено на
25.08.2020 г., на 01.09.2020 г. е постъпила допълнителна молба с приложени
доказателства за внесена държавна такса. На 10.09.2020 г. от ответника са
представени доказателства за наличие на валиден електронен подпис. С
разпореждане от 11.09.2020 г. съдът е насрочил е о.с.з. на 29.10.2020 г., в
което е даден ход по същество, решението е обявено на 30.11.2020 г.

- адм. дело № 724/2020 г., образувано  на  11.08.2020 г.,  на  доклад на
съдия Димитър Думбанов, жалба по ЗДОИ, постъпила в същия ден.
Разпределението е извършено в същия ден, приложен е пълния протокол. С
разпореждане от 02.09.2020 г. по чл. 154, ал. 1 и чл. 163, ал. 1 от АПК съдът
е конституирал страните и е насрочил о.с.з. на 20.10.2020 г. В първото
заседание по делото е даден ход по същество, решението е обявено на
20.11.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда или най-
късно на следващия ден.

Разпореждането на съда по редовността на постъпилата жалба е
постановявано на същия ден или най-късно в рамките на 1 до 2-3 дни. По
постъпващите по делото книжа съдът се е произнасял незабавно на същия
ден или най-късно на следващия.

След приемането на жалбата за редовна и допустима, съдът с
разпореждане или определение в закрито заседание на същия или най-късно
на следващия ден е конституирал страните и е давал указания на
ответната страна за представяне на писмен отговор и за посочване на
доказателства. Размяната на книжа се е извършвала по реда на чл. 163, ал.
2 АПК, като на ответника е предоставян 14-дневен срок за отговор.

Първото съдебно заседание е насрочвано най-често в 1-месечен срок
от постъпване на жалбата в съда, респективно след представяне на
административната преписка в цялост и/или депозиране на молба с
изпълнени указания, съгласно нормата на чл. 157, ал. 1, изр. второ от АПК.
Като изключение по време на съдебната ваканция първо съдебно заседание е
насрочвано в срок до 2 месеца. При отлагане на делата следващо съдебно
заседание е насрочвано най-често след 1 месец, а при предстояща съдебна
ваканция – до 2 месеца.

Проверката констатира, че повечето производства приключват в 2-3
съдебни заседания и в срок до 3 месеца. Причини за продължилите по-дълго
производства са: оставяне на жалбата без движение за отстраняване на
нередовности; изискване на административната преписка в цялост;
пренасрочване на съдебни заседания поради действието на Закона за
извънредното положение срещу разпространението на COVID-19. В по-
редки случаи съдебни заседания са отлагани поради несвоевременно
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изготвено от вещото лице заключение по допусната съдебна експертиза, по
молба на процесуален представител на страна или поради нередовна
процедура по призоваване на страна.

Съдебните експертизи са назначавани най-често в първото по делото
заседание.

Решенията по проверените дела са обявявани в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, в
съответствие с разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от АПК.

4. Първоинстанционни административни дела с отменен ход по
същество.

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Благоевград през 2019 г. са постановени определения
за отмяна на дадения ход по същество по 40 бр. първоинстанционни
административни дела. През 2020 г. са постановени определения за отмяна на
дадения ход по същество по 27 бр. първоинстанционни административни
дела.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 4/2019 г., образувано на 04.01.2019 г., на доклад на съдия
Марияна Мицева, жалба по чл. 215 от ЗУТ. В с.з. на 15.07.2019 г. е даден ход
по същество. С определение от 12.08.2019 г. е констатирано, че жалбата е
процесуално недопустима, отменено е протоколното определение за даване
на ход по същество, жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено
производството по делото.

- адм. дело № 194/2019 г., образувано на 25.02.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, жалба по чл. 118 от КСО. В с.з. на 10.04.2019 г. е
даден ход по същество. С определение от 09.05.2019 г. е констатирано, че по
делото не е изяснена датата на съобщаване на обжалваното разпореждане,
отменено е протоколното определение за даване на ход по същество,
възобновено е производството по делото, изискана е информация за датата на
съобщаване на разпореждането и е насрочено о.с.з. за 12.06.2019 г. Обявено е
решение на 11.07.2019 г.

- адм. дело № 309/2019 г., образувано на 01.04.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, жалба по чл. 27, ал. 5 от ЗПЗП. В с.з. на 01.10.2019
г. е даден ход по същество. С определение от 01.11.2019 г. е констатирано, че
са необходими допълнителни доказателства за начина на връчване на акта за
установяване на публично държавно вземане, отменено е протоколното
определение за даване на ход по същество, възобновено е производството по
делото, изискани са доказателства за начина на връчване и е насрочено о.с.з.
за 10.12.2019 г. Обявено е решение на 20.12.2019 г.
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- адм. дело № 449/2019 г., образувано на 10.05.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, жалба против заповед на директора на ОДМВР. В с.з.
на 25.09.2019 г. е даден ход по същество. С определение от 25.10.2019 г. е
констатирано, че по делото не е представена административната преписка в
цялост, отменено е протоколното определение за даване на ход по същество,
възобновено е производството по делото, изискана е административната
преписка в цялост и е насрочено о.с.з. за 04.12.2019 г. Обявено е решение на
03.01.2020 г.

- адм. дело № 606/2019 г., образувано на 17.06.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, жалба по чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ. В с.з. на 16.10.2019 г.
е даден ход по същество. С определение от 29.10.2019 г. е констатирано, че
жалбата е процесуално недопустима като подадена след изтичане на
преклузивния срок по чл. 149, ал. 1 АПК, отменено е протоколното
определение за даване на ход по същество, жалбата е оставена без
разглеждане и е прекратено производството по делото.

- адм. дело № 846/2019 г., образувано на 14.08.2019 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, жалба по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. В с.з. на
14.10.2019 г. е даден ход по същество. С определение от 21.10.2019 г. е
констатирано, че жалбата е процесуално недопустима, отменено е
протоколното определение за даване на ход по същество, жалбата е оставена
без разглеждане и е прекратено производството по делото.

- адм. дело № 853/2019 г., образувано на 16.08.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по чл. 11 от ЗАПВ. В с.з. на 15.10.2019 г. е
даден ход по същество. С определение от 07.11.2019 г. е констатирано, че на
10.10.2019 г. с молба от жалбоподателя са постъпили писмени доказателства,
които са относими, допустими и необходими за изясняване на спора, поради
което следва да се вземат предвид. Протоколното определение за даване на
ход по същество е отменено и е насрочено о.с.з. за 03.12.2019 г. Обявено е
решение на 11.12.2019 г.

- адм. дело № 1046/2019 г., образувано на 03.10.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, жалба по чл. 215 от ЗУТ. В с.з. на 05.12.2019 г. е
даден ход по същество. С определение от 19.12.2019 г. е констатирано, че
жалбата е процесуално недопустима, отменено е протоколното определение
за даване на ход по същество, жалбата е оставена без разглеждане и е
прекратено производството по делото.

- адм.  дело  № 36/2020 г.,    образувано на 09.01.2020 г., на доклад  на
съдия Иван Петков, жалба по чл.145 АПК във връзка с чл. 130 от Закона за
туризма. В съдебно заседание на 30.09.2020  г. е даден ход по същество. С
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определение от 30.10.2020 г. съдът е отменил хода по същество и е прекратил
производството по делото, като е оставил без разглеждане подадената жалба
като недопустима.

- адм.  дело  № 155/2020 г.,    образувано на 13.02.2020 г., на доклад  на
съдия Марияна Мицева, жалба по Закона за държавния служител. В съдебно
заседание на 28.05.2020  г. е даден ход по същество. С определение от
22.06.2020 г. съдът е отменил хода по същество, след като е установил, че
административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от
АПК не е представил административната преписка в цялост.  Производството
по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. на 16.07.2020 г., в което е даден
ход по същество. Решението е обявено на 14.08.2020 г.

- адм.  дело  № 263/2020 г.,    образувано на 11.03.2020 г., на доклад  на
съдия Димитър Узунов, жалба по чл. 145 от АПК във връзка със Закона за
водите. В съдебно заседание на 08.07.2020  г. е даден ход по същество. С
определение от 17.07.2020 г. съдът е отменил хода по същество и е прекратил
производството по делото, като е оставил без разглеждане подадената жалба
като недопустима.

- адм.  дело  № 329/2020 г.,    образувано на 10.04.2020 г., на доклад  на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, жалба по чл. 197, ал. 2 от ДОПК. В
съдебно заседание на 18.05.2020  г. е даден ход по същество. С определение
от 27.05.2020 г. съдът е отменил хода по същество, след като е установил, че
административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от
АПК и не е представил административната преписка в цялост.
Производството по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. на 05.06.2020 г.,
в което е даден ход по същество. Решението е обявено на 18.06.2020 г.

- адм.  дело  № 401/2020 г.,    образувано на 15.05.2020 г., на доклад  на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по ЗУСЕСИФ. В съдебно заседание на
23.06.2020  г. е даден ход по същество. С определение от 22.07.2020 г. съдът е
отменил хода по същество, след като е установил, че административният
орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от АПК и не е
представил административната преписка в цялост.  Производството по делото
е възобновено и е насрочено о.с.з. на 15.09.2020 г., в което е даден ход по
същество. Решението е обявено на 14.10.2020 г.

- адм.  дело  № 409/2020 г.,    образувано на 19.05.2020 г., на доклад  на
съдия Марияна Мицева, жалба против ревизионен акт. В съдебно заседание
на 14.01.2021  г. е даден ход по същество. С определение от 15.02.2021 г.
съдът е отменил хода по същество, след като е установил, че
административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от
АПК и не е представил административната преписка в цялост.
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Производството по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. на 18.03.2021 г.,
отложено за 29.04.2021 г., когато е даден ход по същество. Решението е
обявено на 31.05.2021 г.

- адм.  дело  № 509/2020 г.,    образувано на 17.06.2020 г., на доклад  на
съдия Димитър Думбанов, жалба по ЗУТ. В съдебно заседание на 17.11.2020
г. е даден ход по същество. С определение от 15.12.2020 г. съдът е отменил
хода по същество с цел събиране на допълнителни доказателства.
Производството по делото е възобновено, назначена е съдебно-техническа
експертиза и е насрочено о.с.з. на 09.02.2021 г., поради неизготвено
заключение от вещото лице отложено за 13.04.2021 г., когато е назначено
изготвяне на повторно заключение, отложено за 08.06.2021 г.

Към момента на проверката производството е висящо.

- адм.  дело  № 719/2020 г.,    образувано на 10.08.2020 г., на доклад  на
съдия Саша Алексова, жалба срещу мълчалив отказ на началник сектор
„Пътна полиция“. В съдебно заседание на 20.10.2020  г. е даден ход по
същество. С определение от 09.11.2020 г. съдът е отменил хода по същество и
е прекратил производството по делото, като е оставил без разглеждане
подадената жалба като недопустима.

КОНСТАТАЦИИ:

От проверените дела се установи, че най-често определения за
отмяна на дадения ход по същество са постановявани поради
непредставяне на административната преписка в цялост от страна на
административния орган или поради необходимостта от изясняване на
делото от фактическа и правна страна и събиране на допълнителни
доказателства. По други съдът е отменил определението за даване ход по
същество и е прекратил производството, след като е приел, че жалбата е
процесуално недопустима. По едно от делата в срока за произнасяне
жалбоподателят е представил доказателства, необходими за изясняване на
спора.

Отмяната на хода по същество е процесуално допустим способ за
отстраняване на пропуски във връзка с доказателствата и обективното и
всестранно изясняване на спора, за отстраняване на допуснати съществени
процесуални нарушения. По проверените дела не се установи значително
забавяне на производството по причина единствено и само на отмяната на
хода по същество. Определенията са постановявани в предвидения
процесуален срок за произнасяне. Съдът своевременно е възобновявал
производството след отстраняване на  нередовностите и е насрочвал
открито съдебно заседание в кратък срок – най-често до един месец.

5.  Спрени първоинстанционни административни дела.
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От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Благоевград през 2019 г. са спрени 10 бр.
първоинстанционни административни дела, а през 2020 г. - 21 бр.
първоинстанционни административни дела.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 333/2019 г., образувано на 05.04.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, жалба по чл. 145 от АПК. С определение в с.з. на
29.10.2019 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК
до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 334/2019 г. на
Административен съд – Благоевград. С определение от 12.04.2021 г.
производството по делото е възобновено и е насрочено о.с.з. за 08.06.2021 г.

- адм. дело № 421/2019 г., образувано на 02.05.2019 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, жалба по чл. 459 от ИК. С определение в с.з. на
01.07.2019 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
приключването с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 65/2019 г. на Окръжен
съд – Благоевград. Към момента на проверката производството не е
възобновено.

- адм. дело № 426/2019 г., образувано на 07.05.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по чл. 54, ал. 6 от ЗКИР. С определение в
с.з. на 29.10.2019 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
от ГПК до приключването на адм.д. № 333/2019 г. и адм. № 442/2019 г. по
описа на Административен съд – Благоевград. Към момента на проверката
производството не е възобновено.

- адм. дело № 442/2019 г., образувано на 09.05.2019 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, жалба по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ. С определение в
с.з. на 29.10.2019 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
от ГПК до приключване с влезли в сила съдебни актове на производствата по
адм.д. № 333/2019 г. и адм.д. № 334/2019 г. по описа на Административен съд
– Благоевград. Към момента на проверката производството не е възобновено.

- адм. дело № 668/2019 г., образувано на 03.07.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, жалба по чл. 124, ал. 1 от ЗДСл. С определение от
26.07.2020 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК
до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.д. № 478/2019 г. по описа
на Административен съд – Благоевград. С определение от 06.08.2020 г. е
възобновено производството и е насрочено о.с.з. за 13.10.2020 г. С
определение от 05.10.2020 г. производството е прекратено поради оттегляне
на жалбата.
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- адм. дело № 740/2019 г., образувано на 22.07.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, жалба по чл. 54 от Закона за измерванията. С
определение в с.з. на 23.10.2019 г. е спряно производството на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 от ГПК до решаване на спора по адм.д. № 643/2019 г. на
Административен съд – Благоевград. С определение от 02.04.2021 г.
производството е възобновено и отново е спряно на основание чл. 229, ал. 1,
т. 2 от ГПК поради смърт на едноличния собственик на капитала. Към
момента на проверката производството не е възобновено.

- адм. дело № 752/2019 г., образувано на 23.07.2019 г., на доклад на
съдия Иван Петков, жалба по чл. 215 от ЗУТ. С определение в с.з. на
30.09.2020 г. е спряно производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК
до приключването на адм.д. № 852/2019 г. на Административен съд –
Благоевград. Към момента на проверката производството не е възобновено.

- адм. дело № 979/2019 г., образувано на 16.09.2019 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, жалба по чл. жалба по чл. 124, ал. 1 от ЗДСл. С
определение от 28.10.2019 г. е спряно производството на основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 от ГПК до приключването на адм.д. № 714/2019 г. на
Административен съд – Благоевград. С определение от 15.01.2021 г. е
възобновено производството и жалбата е оставена без движение. В с.з. на
13.04.2021 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
28.04.2021 г.

- адм. дело № 119/2020 г., образувано на 04.02.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, жалба против решение на министъра на околната среда и
водите. С определение от 11.03.2020 г. производството е спряно на основание
чл.  229,  ал.  1,  т.  4  ГПК вр.  чл.  144 от АПК до приключване на адм.  дело №
924/2020 г. по описа на ВАС с влязъл в сила съдебен акт. Всеки месец са
извършвани справки за движението на преюдициалното производство,
последната е от 05.05.2021 г.

Към момента на проверката производството е висящо.

- адм. дело № 219/2020 г.,  образувано  на  26.02.2020 г.,  на доклад на
съдия Илонка Рашкова при образуването, впоследствие преразпределено на
съдия Саша Алексова, жалба по Закона за подпомагане на земеделските
производители. С определение от 11.09.2020 г. производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 144 от АПК до приключване на адм.
дело № 14154/2019 г. по описа на ВАС с влязъл в сила съдебен акт. С писмо,
получено в съда на 01.12.2020 г., съдът е уведомен за приключването на
преюдициалното производство. С разпореждане от 07.12.2020 г. съдът е
възобновил производството по делото и е насрочил о.с.з. на 02.02.2021 г., в
което е назначил съдебно-икономическа експертиза и е отложил делото за
30.03.2021 г., отложено за 18.05.2021 г.
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Към момента на проверката производството е висящо.

- адм. дело № 434/2020 г.,  образувано  на  26.05.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, жалба срещу НЗОК. С определение от 06.08.2020 г.
производството е спряно на основание чл.  229, ал.  1, т.  1 ГПК вр.  чл.  144 от
АПК по съгласие на страните. На 08.02.2021 г. е постъпила молба от страна за
възобновяване на производството. С определение от 19.02.2021 г. съдът е
възобновил производството по делото и е насрочил о.с.з. на 01.04.2021 г., в
което е даден ход по същество, решението е обявено на 05.05.2021 г.

- адм. дело № 492/2020 г.,  образувано  на  10.06.2020 г.,  на доклад на
съдия Димитър Узунов, жалба срещу заповед на кмета на Община
Благоевград. С определение от 23.06.2020 г. производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 144 от АПК до приключване на адм.
дело № 249/2020 г. по описа на АдС - Благоевград с влязъл в сила съдебен
акт. Всеки месец са извършвани справки за движението на преюдициалното
производство, последната е от 06.04.2021 г.

Към момента на проверката производството е висящо.

- адм. дело № 715/2020 г.,  образувано  на  06.08.2020 г.,  на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, жалба срещу решение на инспектор в ИВСС. С
определение от 19.03.2021 г. е отправено преюдициално запитване до Съда на
Европейския съюз и производството е спряно на основание чл. 631, ал. 1 от
ГПК вр. чл. 144 от АПК до произнасяне на Съда на Европейския съюз. На
09.04.2021 г. е извършена справка за движението на преюдициалното
производство.

Към момента на проверката производството е висящо.

- адм. дело № 726/2020 г.,  образувано  на  11.08.2020 г.,  на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, жалба срещу акт за установяване на публично
държавно вземане. С определение от 17.12.2020 г. производството е спряно
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 144 от АПК до приключване на
адм. дело № 515/2020 г. по описа на АдС - Благоевград с влязъл в сила
съдебен акт. Всеки месец са извършвани справки за движението на
преюдициалното производство, последната е от 05.05.2021 г.

Към момента на проверката производството е висящо.

- адм. дело № 833/2020 г.,  образувано  на  18.09.2020 г.,  на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, жалба срещу заповед на кмета на
Община Бобошево. С определение от 21.09.2020 г. производството е спряно
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК вр. чл. 144 от АПК до приключване на
адм. дело № 833/2020 г. по описа на АдС – Благоевград с влязъл в сила
съдебен акт. Всеки месец са извършвани справки за движението на
преюдициалното производство, последната е от 07.05.2021 г.
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Към момента на проверката производството е висящо.

- адм. дело № 1083/2020 г.,  образувано  на   14.12.2020 г.,  на  доклад
на съдия Мария Тодорова, жалба по ЗМВР. С определение от 12.01.2021 г.
производството е спряно на основание чл.  229, ал.  1, т.  4 ГПК вр.  чл.  144 от
АПК до приключване на адм. дело № 1067/2020 г. по описа на АдС –
Благоевград с влязъл в сила съдебен акт. Всеки месец са извършвани справки
за движението на преюдициалното производство, последната е от 05.05.2021
г.

Към момента на проверката производството е висящо.

КОНСТАТАЦИИ:

Производствата по проверените дела най-често са били спирани
поради наличие на  преюдициален спор, чието разрешаване е от значение за
делото, или по съгласие на страните. Едно от делата е спряно поради
настъпила смърт на страна. Делата са своевременно администрирани, с
оглед проверка на обстоятелството дали е налична причина за тяхното
възобновяване. Когато производството по делото е било спряно по взаимно
съгласие на страните, на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и в
законоустановения шестмесечен срок някоя от страните е поискала
възобновяването му, съдът своевременно е постановявал определение за
възобновяване на производството. Когато причина за спирането на
производството е приключване на друго висящо производство с
преюдициално значение, съдът е извършвал своевременни проверки за
последното производство и при констатиране на  влязъл в сила съдебен акт
е възобновявал производството.

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

Исковете за обезщетения за вреди, които се разглеждат от
административните съдилища, са по реда на чл. 1 ЗОДОВ във вр. с чл. 203
АПК.

През 2019 г. в  Административен  съд – Благоевград  са  разгледани 109
бр. административни дела по реда на чл. 203 АПК, а през 2020 г. – 70 бр.
Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 40/2019 г., образувано на 14.01.2019 г., искова молба по
чл. 1 от ЗОДОВ от 11.01.2019 г., разпределено на съдия Ваня Вълкадинова. С
разпореждане от 16.01.2019 г. исковата молба е оставена без движение за
внасяне на държавна такса. На 22.01.2019 г. е постъпило платежно



42

нареждане. С разпореждане от 23.01.2019 г. е указано препис от исковата
молба да се връчи на ответника за отговор и е насрочено о.с.з. за 21.02.2019 г.
На 08.02.2019 г. е постъпил писмен отговор. В с.з. на 21.02.2019 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 13.03.2019 г.

- адм. дело № 108/2019 г., образувано на 30.01.2019 г., искова молба по
чл. 1 от ЗОДОВ от 30.01.2019 г., разпределено на съдия Иван Петков. С
разпореждане от 31.01.2019 г. е указано препис от исковата молба да се връчи
на ответника за отговор и е насрочено о.с.з. за 13.03.2019 г. На 15.02.2019 г. е
постъпил писмен отговор. В с.з. на 13.03.2019 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 27.03.2019 г.

- адм. дело № 109/2019 г., образувано на 30.01.2019 г., искова молба по
чл. 1 от ЗОДОВ от 30.01.2019 г., първоначално разпределено на съдия
Димитър Думбанов, след това на съдия Димитър Узунов. С разпореждане от
31.01.2019 г. е указано препис от исковата молба да се връчи на ответника за
отговор и е насрочено о.с.з. за 26.02.2019 г. На 15.02.2019 г. е постъпил
писмен отговор. В с.з. на 26.02.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 13.03.2019 г.

- адм. дело № 217/2019 г., образувано на 07.03.2019 г., искова молба по
чл. 1 от ЗОДОВ от 07.03.2019 г., разпределено на съдия Иван Шекерлийски.
С разпореждане от 08.03.2019 г. исковата молба е оставена без движение за
внасяне на държавна такса. На 14.03.2019 г. е постъпило платежно
нареждане. С разпореждане от 15.03.2019 г. е указано препис от исковата
молба да се връчи на ответника за отговор и е насрочено о.с.з. за 09.04.2019 г.
На 28.03.2019 г. е постъпил писмен отговор. В с.з. на 09.04.2019 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 02.05.2019 г.

- адм. дело № 245/2019 г., образувано на 15.03.2019 г., искова молба с
правно основание чл. 1 от ЗОДОВ от 15.03.2019 г., на доклад на съдия
Стоянка Сахатчиева. С разпореждане от 18.03.2019 г. е указано препис от
исковата молба да се изпрати на ответника за отговор. На 09.04.2019 г. е
постъпил писмен отговор. С разпореждане от 10.04.2019 г. е насрочено о.с.з.
за 13.05.2019 г. В с.з. на 13.05.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 28.05.2019 г.

- адм. дело № 263/2019 г., образувано на 22.03.2019 г., жалба по чл.
124, ал. 1 от ЗДСл. от 22.03.2019 г., разпределено на съдия Димитър Узунов.
С определение от 26.03.2019 г. е спряно производството на основание чл. 299,
ал.  1,  т.  4  от ГПК до приключване на адм.д.  № 1030/2018  г.  на
Административен съд – Благоевград. С определение от 13.01.2020 г. е
възобновено производството и е насрочено о.с.з. за 12.02.2020 г. С.з. на
12.02.2020 г. е отложено за събиране на доказателства. С оглед
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епидемиологичната обстановка с разпореждане от 11.03.2020 г. делото е
пренасрочено за 08.05.2020 г., с разпореждане от 13.04.2020 г. отново
пренасрочено за 03.06.2020 г., когато е обявено за решаване. Решението е
обявено на 16.06.2020 г.

- адм. дело № 266/2019 г., образувано на 25.03.2019 г., искова молба по
чл. 1 от ЗОДОВ от 25.03.2019 г., разпределено на съдия Стоянка Пишиева-
Сахатчиева. С разпореждане от 26.03.2019 г. е указано препис от исковата
молба да се изпрати на ответника за отговор. На 20.05.2019 г. е постъпил
писмен отговор. С разпореждане от 22.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за
20.05.2019 г. В с.з. на 20.05.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението
е обявено на 05.06.2019 г.

- адм. дело № 420/2019 г., образувано на 02.05.2019 г., искова молба по
чл. 1 от ЗОДОВ от 02.05.2019 г., разпределено на съдия Саша Алексова. С
разпореждане от 10.05.2019 г. е указано препис от исковата молба да се
изпрати на ответника за отговор и е насрочено о.с.з. за 04.06.2019 г. На
04.06.2019 г. е постъпил писмен отговор. В с.з. на 04.06.2019 г. делото е
обявено за решаване. Решението е обявено на 01.07.2019 г.

- адм. дело № 572/2019 г., образувано на 10.06.2019 г., искова молба от
07.06.2019 г. , разпределено на съдия Димитър Думбанов. С разпореждане от
13.06.2019 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на
нередовности. С определение от 09.07.2019 г. жалбата е оставена без
разглеждане и е прекратено производството по делото.

- адм. дело № 573/2019 г., образувано на 10.06.2019 г., искова молба от
07.06.2019 г. , разпределено на съдия Ваня Вълкадинова. С разпореждания от
12.06.2019 г. и 09.07.2019 г. исковата молба е оставена без движение за
отстраняване на нередовности. С определение от 24.07.2019 г. жалбата е
оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото.

- адм. дело № 596/2019 г., образувано на 14.06.2019 г. искова молба от
07.06.2019 г. , разпределено на съдия Иван Шекерлийски. С разпореждане от
17.06.2019 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на
нередовности. С определение от 09.07.2019 г. жалбата е оставена без
разглеждане и е прекратено производството по делото.

- адм. дело № 635/2019 г., образувано на 25.06.2019 г., искова молба по
чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ от 25.06.2019 г., разпределено на съдия Мария
Тодорова. С разпореждане от 28.06.2019 г. е указано препис от исковата
молба да се изпрати на ответника за отговор и е насрочено о.с.з. за 11.09.2019
г. В с.з. на 11.09.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено
на 19.09.2019 г.
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- адм. дело № 717/2019 г., образувано на 16.07.2019 г., искова молба по
чл. 1 , ал. 1 от ЗОДОВ, образувано след връщане на делото за ново
разглеждане от ВАС, разпределено на съдия Марияна Мицева. С
разпореждане от 17.07.2019 г. е насрочено о.с.з. за 10.10.2019 г. На 08.10.2019
г. е постъпило становище от ответника. С.з. на 10.10.2019 г. е отложено за
провеждане на разпит на свидетел. С.з. на 07.11.2019 г. е отложено за
събиране на доказателства. В с.з. на 05.12.2019 г. делото е обявено за
решаване. Решението е обявено на 19.12.2019 г.

- адм. дело № 68/2020 г.,  образувано на 20.01.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, искова молба срещу НАП с правно основание чл. 1,
ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от
28.01.2020 г. съдът е конституирал страните, дал им е указания и е насрочил
о.с.з. за 26.02.2020 г., когато е даден ход по същество. Решението е обявено
на 11.03.2020 г.

- адм. дело № 87/2020 г.,  образувано на 24.01.2020 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, искова молба срещу РИОСВ с правно
основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването му. С
разпореждане от 13.02.2020 г. съдът е конституирал страните, дал им е
указания и е насрочил о.с.з. за 09.03.2020 г., когато е даден ход по същество.
Решението е обявено на 24.04.2020 г.

- адм. дело № 104/2020 г.,  образувано на 30.01.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, искова молба срещу ОД на МВР - Благоевград с
правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването
му. С разпореждане от 31.01.2020 г. съдът е конституирал страните и е
насрочил о.с.з. на 20.02.2020 г., когато е даден ход по същество. Решението е
обявено на 10.03.2020 г.

- адм. дело № 163/2020 г.,  образувано на 17.02.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, искова молба срещу ОД на МВР - Благоевград с
правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването
му. С разпореждане от 18.02.2020 г. исковата молба е оставена без движение,
дадени са указания за внасяне на държавна такса в срок. На 20.02.2020 г. е
постъпила допълнителна молба. С разпореждане от 21.02.2020 г. съдът е
конституирал страните, дал е указания за изясняване на обстоятелствата от
значение за делото и е насрочил о.с.з. на 17.03.2020 г., пренасрочено за
21.04.2020 г., а по-късно и за 19.05.2020 г., когато е даден ход по същество.
Решението е обявено на 11.06.2020 г.

- адм. дело № 226/2020 г.,  образувано на 27.02.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, искова молба срещу ГИТ с правно основание чл. 1, ал. 1
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от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от
28.02.2020 г. съдът е конституирал страните, дал е указания във връзка с
разпределяне на доказателствената тежест и е насрочил о.с.з. на 08.04.2020 г.,
пренасрочено поради епидемията от COVID-19 за 13.05.2020 г., а по-късно и
за 10.06.2020 г., когато е даден ход по същество. Решението е обявено на
02.07.2020 г.

- адм. дело № 245/2020 г.,  образувано на 06.03.2020 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, искова молба срещу Община Банско с
правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването
му. С разпореждане от 09.03.2020 г. препис от исковата молба е изпратен на
ищеца с указания за подаване на писмен отговор в срок. Съобщението е
получено на 21.04.2020 г., в дадения срок не е постъпил отговор. С
разпореждане от 15.05.2020 г. съдът е конституирал страните, дал е указания
във връзка с разпределяне на доказателствената тежест и е насрочил о.с.з. на
08.06.2020 г., когато е даден ход по същество. Решението е обявено на
23.06.2020 г.

- адм. дело № 432/2020 г.,  образувано на 26.05.2020 г., на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, искова молба срещу ОД на МВР с правно
основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването му. С
разпореждане от 28.05.2020 г. от РС – Благоевград е изискано за послужване
н.а.х.д. № 2289/2016 г. по описа на същия съд, получено в АдС – Благоевград
на 17.06.2020 г. С разпореждане от 24.06.2020 г. съдът е конституирал
страните, дал е указания във връзка с разпределяне на доказателствената
тежест и е насрочил о.с.з. на 23.07.2020 г., когато е даден ход по същество.
Решението е обявено на 17.08.2020 г.

- адм. дело № 1032/2020 г.,  образувано на 20.11.2020 г., на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, искова молба срещу ГИТ с правно основание
чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Разпределено в деня на образуването му. С
разпореждане от 24.11.2020 г. от РС – Разлог е изискано за послужване
н.а.х.д. № 506/2018 г. по описа на същия съд, получено в АдС – Благоевград
на 02.12.2020 г. С разпореждане от 03.12.2020 г. съдът е конституирал
страните, дал е указания във връзка с разпределяне на доказателствената
тежест и е насрочил о.с.з. на 14.01.2021 г., когато е даден ход по същество.
Решението е обявено на 28.01.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Делата се образуват в деня на постъпване на исковата молба или най-
късно на следващия ден.
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Разпореждането на съда по редовността на постъпилата искова
молба е постановявано на същия или на следващия ден, по изключение до 2-3
дни.

По постъпващите по делото книжа съдът се е произнасял незабавно
на същия ден или най-късно на следващия.

След приемането на исковата молба за редовна и допустима, съдът с
разпореждане или определение е конституирал страните и е давал указания
на ответната страна за представяне на писмен отговор и за посочване на
доказателства. Размяната на книжа се е извършвала по реда на чл. 131, ал.
1 ГПК, като на ответника е предоставян 1-месечен срок за отговор.

Първото съдебно заседание е насрочвано най-често в 1-месечен срок
от постъпване на исковата молба в съда. При отлагане на делата следващо
съдебно заседание е насрочвано най-често след 1 месец, а при предстояща
съдебна ваканция – до 2-3 месеца.

Проверката констатира, че повечето производства приключват в 1-2
съдебни заседания и в срок до 3 месеца. Причини за продължилите по-дълго
производства са: оставяне на жалбата без движение за отстраняване на
нередовности или спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т.
4 от ГПК.

Решения са постановявани в едномесечен срок от заседанието, в
което е приключило разглеждането на делото, в съответствие с
разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от АПК.

7. Административни дела с регламентирани кратки процесуални
срокове за разглеждане.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са разгледани 40 бр.
административни дела с регламентирани кратки процесуални срокове за
разглеждане, а през 2020 г. – 13 бр. Проверката на случайно избрани дела
установи:

- адм. дело № 1022/2019 г., образувано на 27.09.2019 г., на доклад на
съдия на Мария Тодорова, жалба по чл. 41, ал. 3 от ДОПК. Жалбата е
постъпила на 27.09.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С
определение от 03.10.2019 г. съдът е отменил действията по обезпечаване на
доказателствата.

- адм. дело № 1023/2019 г., образувано на 27.09.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, жалба по чл. 41, ал. 3 от ДОПК. Жалбата е
постъпила на 27.09.2019 г., разпределението е извършено същия ден. С
определение от 02.10.2019 г. съдът е отменил действията по обезпечаване на
доказателствата.
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-   адм. дело № 1150/2019 г., образувано на 04.11.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, жалба по чл. 459 от ИК. Жалбата е постъпила на
04.11.2019 г., разпределението е извършено същия ден. С разпореждане от
05.11.2019 г. са конституирани страните по делото и е насрочено о.с.з. за
12.11.2019 г. В с.з. на 12.11.2019 г. е открито производство по оспорване
истинността на протоколи. В с.з. на 13.11.2019 г. е допусната съдебно–
техническа експертиза. В с.з. на 18.11.2019 г. е допуснат оглед на бюлетини.
В с.з. на 21.11.2019 г. е допусната допълнителна задача към съдебната
експертиза. С.з. на 26.11.2019 г. е отложено за изслушване на експертиза. В
с.з. на 05.12.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
16.12.2019 г.

-   адм. дело № 1160/2019 г., образувано на 05.11.2019 г., на доклад на
съдия Иван Петков, жалба по чл. 459 от ИК. Жалбата е постъпила на
05.11.2019 г., разпределението е извършено същия ден. С разпореждане от
05.11.2019 г. са изискани документи от ОИК – Струмяни. На 06.11.2019 г. са
постъпили исканите документи. С разпореждане от 07.11.2019 г. е насрочено
о.с.з. за 13.11.2019 г. В с.з. на 13.11.2019 г. е открито производство по
оспорване истинността на протоколи. В с.з. на 19.11.2019 г. е допуснат разпит
на свидетели и изслушване на съдебно–математическа експертиза. В с.з. на
28.11.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
09.12.2019 г.

-   адм. дело № 1201/2019 г., образувано на 13.11.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, жалба по чл. 459 от ИК. Жалбата е постъпила на
13.11.2019 г., разпределението е извършено същия ден. С разпореждане от
14.11.2019 г. са изискани документи от ОИК – Гърмен. С разпореждане от
14.11.2019 г. са конституирани страни по делото и е насрочено о.с.з. за
19.11.2019 г. На 15.11.2019 г. е постъпил отговор. С.з. на 19.11.2019 г. е
отложено за събиране на доказателства. С.з. на 22.11.2019 г. е отложено за
оглед на бюлетини. В с.з. на 26.11.2019 г. делото е обявено за решаване.
Решението е обявено на 02.12.2019 г.

-   адм. дело № 1243/2019 г., образувано на 26.11.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по чл. 27 от ЗОбС. Жалбата е постъпила на
25.11.2019 г., разпределението е извършено същия ден. С определение от
26.11.2019 г. е насрочено о.с.з. за 03.12.2019 г. и е допусната съдебно–
оценителна експертиза. В с.з. на 03.12.2019 г. е допусната тройна съдебно–
оценителна експертиза. С.з. на 13.12.2019 г. е отложено за изслушване на
експертиза. В с.з. на 17.12.2019 г. делото е обявено за решаване. Решението е
обявено на 20.12.2019 г.

-    адм.  дело № 73/2020  г., образувано на 20.01.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по чл. 459 от ИК. Жалбата е постъпила на
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20.01.2020 г., разпределението е извършено същия ден. С разпореждане на
съда са изискани документи от ОИК, конституирани са страните по делото и
е насрочено о.с.з. за 27.01.2020 г., отложено за събиране на доказателства за
31.01.2020 г., в което делото е обявено за решаване. Решението е обявено на
05.02.2020 г.

-   ч. адм. д. № 210/2020 г., образувано на 25.02.2020 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК.
Искането е постъпило на 25.02.2020 г. и в същия ден е извършено
разпределението. С определение от 26.02.2020 г. съдът е оставил без
уважение искането за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 220/2020 г., образувано на 26.02.2020 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 26.02.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 27.02.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 255/2020 г., образувано на 09.03.2020 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е постъпило
на 09.03.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С определение
от 09.03.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 273/2020 г., образувано на 12.03.2020 г., на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 12.03.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 12.03.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 282/2020 г., образувано на 18.03.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 18.03.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 19.03.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

- адм. дело  № 364/2020 г., образувано   на  29.04.2020 г.,  постъпила в
същия ден жалба  по  Изборния кодекс, разпределението е извършено в
същия ден,  на доклад на съдия Ваня Вълкадинова. С определение в закрито
заседание от 04.05.2020 г. съдът е спрял предварителното изпълнение
решението на ОИК – Благоевград и е насрочил о.с.з. на 07.05.2020 г.,
отложено за 12.05.2020 г., отложено за събиране на доказателства за
15.05.2020 г., когато е даден ход по същество, решението е обявено на
21.05.2020 г.
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КОНСТАТАЦИИ:

Производствата по първоинстанционните административни дела с
по-кратки процесуални срокове /ускорено производство/ по специални закони,
се образуват в деня на постъпване на документите в съда, разпределят се
незабавно и също незабавно се докладват на определения докладчик. Делата
се разпределят между всички съдии, които са на работа, при изрично
изключване на отсъстващите по обективни причини, при 100% участие за
всеки съдия. Проверените производства са образувани по предвидения в
различни закони ред – Изборния кодекс, ЗДС, ЗОбС, ДОПК, ЗУСЕСИФ и
ЗИНСЗ, които предвиждат различни срокове за образуване, разглеждане и
решаване на делата.

8. Администриране на касационни жалби

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 12/2019 г., на доклад на съдия Мария Тодорова,
решението е обявено на 18.06.2019 г. На 08.07.2019 г. е постъпила касационна
жалба. С разпореждане от 09.07.2019 г. е указано препис от касационната
жалба да се изпрати на насрещната страна, като й е даден 14-дневен срок за
подаване на отговор. На 19.07.2019 г. е постъпил отговор на касационна
жалба. На 01.08.2019 г. касационната жалба е изпратена във ВАС.

- адм. дело № 14/2019 г., на доклад на съдия Стоянка Пишиева-
Сахатчиева, решението е обявено на 01.04.2019 г. На 12.04.2019 г. е
постъпила касационна жалба. С разпореждане от 15.04.2019 г. е указано
препис от касационната жалба да се връчи на насрещната страна, като й е
даден 14-дневен срок за подаване на отговор. На 30.04.2019 г. е постъпил
отговор на касационна жалба. На 03.05.2019 г. касационната жалба е
изпратена във ВАС.

- адм. дело № 36/2020 г. - на доклад на съдия Иван Петков,
производството по делото е прекратено с определение от 30.10.2020 г.,
касационна частна жалба е постъпила на 09.11.2020 г. С  разпореждане от
13.11.2020 г. препис от жалбата е изпратен за връчване на другата страна,
като й е даден 3-дневен срок за подаване на отговор. Съобщението е
получено на 25.11.2020 г., писмен отговор е постъпил на 30.11.2020 г. С
писмо от 03.12.2020 г. делото е изпратено на ВАС.

- адм. д. № 68/2020 г.,  на доклад на съдия Димитър Узунов, решението
е обявено на 11.03.2020 г., касационна жалба е постъпила на 27.05.2020 г. С
разпореждане от 29.05.2020 г. препис от жалбата е изпратен за връчване на
другата страна, като й е даден 14-дневен срок за подаване на отговор.
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Съобщението е получено на 02.06.2020 г., писмен отговор е постъпил на
15.06.2020 г. С писмо от 17.06.2020 г. делото е изпратено на ВАС.

-   адм.  дело  № 155/2020 г., на доклад  на съдия Марияна Мицева,
решението е обявено на 14.08.2020 г., касационна жалба е постъпила на
05.10.2020 г. С  разпореждане от 06.10.2020 г. препис от жалбата е изпратен
за връчване на другата страна, като й е даден 14-дневен срок за подаване на
отговор. Съобщението е получено на 16.10.2020 г., писмен отговор е
постъпил на 30.10.2020 г. с пощенско клеймо от 29.10.2020 г. С писмо от
09.11.2020 г. делото е изпратено на ВАС.

-   адм.  дело  № 263/2020 г., на доклад  на съдия Димитър Узунов,
производството по делото е прекратено с определение от 17.07.2020 г.,
касационна частна жалба е постъпила на 11.08.2020 г. С  разпореждане от
12.08.2020 г. препис от жалбата е изпратен за връчване на другата страна,
като й е даден 3-дневен срок за подаване на отговор. Съобщението е
получено на 08.09.2020 г., писмен отговор е постъпил на 09.09.2020 г. С
писмо от 16.09.2020 г. делото е изпратено на ВАС.

- адм.  дело  № 401/2020 г.,    на доклад  на съдия Иван Шекерлийски,
решението е обявено на 14.10.2020 г., касационна жалба е постъпила на
09.11.2020 г. С  разпореждане от 10.11.2020 г. препис от жалбата е изпратен
за връчване на другата страна, като й е даден 14-дневен срок за подаване на
отговор. Съобщението е получено на 16.11.2020 г., писмен отговор е
постъпил на 27.11.2020 г. С писмо от 01.12.2020 г. делото е изпратено на
ВАС.

КОНСТАТАЦИИ:

 Постъпилите касационни жалби са администрирани незабавно след
постъпването им в съда. Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване
на препис от касационната жалба на другата страна обикновено в деня на
постъпването й. Когато касационната жалба е оставяна без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следял за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на ВАС.

V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

1. Образуване, движение и приключване на касационните
административни дела.
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През 2019 г. в  Административен  съд – Благоевград  са  разгледани  795
бр. касационни административни дела, а през 2020 г. – 492 бр. Проверката на
случайно избрани дела установи:

- к.н.а.х.д. № 224/2019 г., образувано на 05.04.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 2543/2018 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило
на  05.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане
в закрито заседание на 09.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за 17.05.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 14.06.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 225/2019 г., образувано на 05.04.2019 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, касационна жалба против решение,
постановено по НАХД № 945/2017 г. по описа на РС – Разлог. Делото е
постъпило на  05.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане в закрито заседание на 09.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за
31.05.2019 г., в което делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на
20.06.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 227/2019 г., образувано на 08.04.2019 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 953/2018 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
08.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 09.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за 10.05.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 28.05.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 234/2019 г., образувано на 11.04.2019 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 39/2019 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е постъпило на
11.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 12.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за 31.05.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 14.06.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 238/2019 г., образувано на 12.04.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 618/2018 г. по описа на РС – Сандански. Делото е постъпило на
12.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 15.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за 31.05.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 12.06.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 244/2019 г., образувано на 16.04.2019 г., на доклад на
съдия Иван Петков, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 2127/2018 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на



52

16.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 17.04.2019 г. е насрочено о.с.з. за 31.05.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 14.06.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 249/2019 г., образувано на 17.04.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 424/2018 г. по описа на РС – Кюстендил. Делото е постъпило на
17.04.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 19.04.2019 г. касационната жалба е оставена без
движение, дадени са указания за отстраняване на нередовностите. На
09.05.2019 г. е постъпила допълнителна молба. С разпореждане от 14.05.2019
г. е насрочено о.с.з. за 21.06.2019 г., пренасрочено за 05.07.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 09.07.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 415/2019 г., образувано на 03.06.2019 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 736/2018 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
03.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 04.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 20.09.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 11.10.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 425/2019 г., образувано на 06.06.2019 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 1004/2018 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
06.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 07.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 05.07.2019 г.,
отложено за 20.09.2019 г., когато делото  е обявено за решаване. Решението е
обявено на 27.09.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 428/2019 г., образувано на 07.06.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 290/2019 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
07.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 10.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 12.07.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 23.07.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 434/2019 г., образувано на 11.06.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 298/2018 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
11.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 13.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 20.09.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 10.10.2019 г.
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- к.н.а.х.д. № 436/2019 г., образувано на 12.06.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 255/2019 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
12.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 18.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 27.09.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 14.10.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 440/2019 г., образувано на 17.06.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 449/2019 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
17.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 21.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 05.07.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 19.07.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 441/2019 г., образувано на 17.06.2019 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, касационна жалба против решение,
постановено по НАХД № 2504/2018 г. по описа на РС – Благоевград. Делото
е постъпило на  17.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане в закрито заседание на 18.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за
05.07.2019 г., в което делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на
26.07.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 443/2019 г., образувано на 19.06.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 2497/2018 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило
на  19.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане
в закрито заседание на 24.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 20.09.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 04.10.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 444/2019 г., образувано на 19.06.2019 г., на доклад на
съдия Иван Петков, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 44/2019 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
19.06.2019 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 20.06.2019 г. е насрочено о.с.з. за 05.07.2019 г., в което
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 25.07.2019 г.

- к.н.а.х.д. № 115/2020 г., образувано на 09.03.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 1123/2018 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
09.03.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 09.03.2020 г. е насрочено о.с.з. за 08.05.2020 г.,
пренасрочено за 29.05.2020 г., когато делото  е обявено за решаване.
Решението е обявено на 18.06.2020 г.



54

- к.н.а.х.д. № 116/2020 г., образувано на 09.03.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 1439/2019 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило
на  09.03.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане
в закрито заседание на 10.03.2020 г. касационната жалба е оставена без
движение, дадени са указания за отстраняване на нередовностите. На
21.05.2020 г. е получена допълнителна молба. С разпореждане в закрито
заседание на  08.06.2020 г. е насрочено о.с.з. за 17.07.2020 г., когато делото  е
обявено за решаване. Решението е обявено на 27.07.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 121/2020 г., образувано на 10.03.2020 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 327/2019 г. по описа на РС – Сандански. Делото е постъпило на
10.03.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 12.03.2020 г. е насрочено о.с.з. за 24.04.2020 г.,
пренасрочено за 22.05.2020 г., когато делото  е обявено за решаване.
Решението е обявено на 19.06.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 123/2020 г., образувано на 12.03.2020 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, касационна жалба против решение,
постановено по НАХД № 551/2019 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е
постъпило на  12.03.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане в закрито заседание на 13.03.2020 г. е насрочено о.с.з. за
24.04.2020 г., пренасрочено за 15.05.2020 г., когато делото  е обявено за
решаване. Решението е обявено на 29.05.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 126/2020 г., образувано на 09.04.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 485/2019 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
09.04.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 14.04.2020 г. е насрочено о.с.з. за 29.05.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 22.06.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 135/2020 г., образувано на 09.04.2020 г., на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, касационна жалба против решение,
постановено по НАХД № 499/2018 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е
постъпило на  09.04.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане в закрито заседание на 22.04.2020 г. е насрочено о.с.з. за
05.06.2020 г., когато делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на
03.07.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 139/2020 г., образувано на 09.04.2020 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 495/2019 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е постъпило на
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09.04.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 13.04.2020 г. е насрочено о.с.з. за 29.05.2020 г.,
отложено за 12.06.2020 г., когато делото  е обявено за решаване. Решението е
обявено на 26.06.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 141/2020 г., образувано на 10.04.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 586/2019 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е постъпило на
10.04.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 21.04.2020 г. е насрочено о.с.з. за 29.05.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 23.06.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 144/2020 г., образувано на 10.04.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 640/2019 г. по описа на РС – Петрич. Делото е постъпило на
10.04.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 10.04.2020 г. касационната жалба е оставена без
движение, дадени са указания за отстраняване на нередовностите. На
02.06.2020 г. е постъпила допълнителна молба. С разпореждане в закрито
заседание на 08.06.2020 г. е насрочено о.с.з. за 03.07.2020 г., когато делото  е
обявено за решаване. Решението е обявено на 29.07.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 364/2020 г., образувано на 08.10.2020 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 206/2020 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
08.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 12.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за 13.11.2020 г.,
пренасрочено за 27.11.2020 г., когато делото  е обявено за решаване.
Решението е обявено на 14.12.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 379/2020 г., образувано на 20.10.2020 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, касационна жалба против решение,
постановено по НАХД № 233/2020 г. по описа на РС – Сандански. Делото е
постъпило на 20.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане в закрито заседание на 21.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за
20.11.2020 г., когато делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на
03.12.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 381/2020 г., образувано на 21.10.2020 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 814/2020 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
21.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 22.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за 20.11.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 16.12.2020 г.
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- к.н.а.х.д. № 385/2020 г., образувано на 21.10.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 71/2020 г. по описа на РС – Сандански. Делото е постъпило на
21.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 21.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за 13.11.2020 г.,
пренасрочено за 27.11.2020 г., когато делото  е обявено за решаване.
Решението е обявено на 16.12.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 391/2020 г., образувано на 27.10.2020 г., на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, касационна жалба против решение,
постановено по НАХД № 696/2020 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е
постъпило на 27.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане в закрито заседание на 29.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за
18.12.2020 г., когато делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на
18.01.2021 г.

- к.н.а.х.д. № 393/2020 г., образувано на 27.10.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 902/2020 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
27.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 28.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за 20.11.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 07.12.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 396/2020 г., образувано на 28.10.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 293/2020 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е постъпило на
28.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 30.10.2020 г. е насрочено о.с.з. за 27.11.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 22.12.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 401/2020 г., образувано на 29.10.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, касационна жалба против решение, постановено
по НАХД № 925/2020 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
29.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 06.11.2020 г. е насрочено о.с.з. за 04.12.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 17.12.2020 г.

- к.н.а.х.д. № 403/2020 г., образувано на 30.10.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 94/2020 г. по описа на РС – Гоце Делчев. Делото е постъпило на
30.10.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 05.11.2020 г. е насрочено о.с.з. за 11.12.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 30.12.2020 г.
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- к.н.а.х.д. № 405/2020 г., образувано на 03.11.2020 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 143/2020 г. по описа на РС – Благоевград. Делото е постъпило на
03.11.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане в
закрито заседание на 04.11.2020 г. е насрочено о.с.з. за 27.11.2020 г., когато
делото  е обявено за решаване. Решението е обявено на 10.12.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Към момента на извършване на проверката всички образувани и
разгледани касационни производства през 2019 г. и 2020 г. са върнати на
съответния първоинстанционен съд. Също така се установи, че няма
образувани касационни административни дела преди 01.01.2019 г. и
неприключили към 31.12.2020 г.

Проверката   на   касационните   производства   установи,   че съдът е
постановявал разпореждане за насрочване на делото в рамките на 1 до 3
дни, по изключение 6 – 7 дни от образуване на делото. Делата са насрочвани
за разглеждане в открито съдебно заседание в срок от 1 месец – 1 месец и
20 дни, а по време на съдебната ваканция – от 1 до 2 месеца.

Разглеждането на касационните производства е приключвало най-
често в едно, по-рядко в две съдебни заседания.

Решения са постановявани в едномесечен срок от заседанието, в
което е приключило разглеждането на делото.

2. Касационни административни дела с отменен ход по същество

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Благоевград през 2019 г. са постановени определения
за отмяна на дадения ход по същество по 7 бр. касационни административни
дела. През 2020 г. са постановени определения за отмяна на дадения ход по
същество по 12 бр.  касационни административни дела.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- к.н.а.х.д.  № 115/2019 г.,  образувано на  20.02.2019 г.,  на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 1063/2018 г. по описа на РС – Петрич. В о.с.з. на 07.06.2019 г.
делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е установил, че
по аналогичен правен спор по к.н.а.х.д. № 103/2019 г. на Административен
съд – Благоевград същият съдебен състав е отправил преюдициално
запитване до Съда на Европейския съюз по чл. 267, параграф 1 от Договора за
функциониране на Европейския съюз. С определение в закрито заседание на
05.07.2019 г. съдът е отменил дадения ход по същество и е спрял
производството по делото до произнасянето на Съда на Европейския съюз по
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преюдициалното запитване на Административен съд – Б. по к.н.а.х.д. №
103/2019 г.

Към момента на проверката производството е спряно.

- к.н.а.х.д.  № 131/2019 г.,  образувано на  21.02.2019 г.,  на  доклад на
съдия Марияна Мицева, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 489/2018 г. по описа на РС – Разлог. В о.с.з. на 29.03.2019 г. делото
е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е установил, че
касационната жалба се явява процесуално недопустима като подадена от
страна, за която решението е благоприятно. Отделно от това съдът е приел за
недопустимо обжалването на първоинстанционното решение само в частта на
мотивите му. С определение в закрито заседание на 25.04.2019 г. е отменен
дадения ход по същество, касационната жалба е оставена без разглеждане, а
производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 167/2019  г., образувано на  08.03.2019  г.,  на доклад на
съдия Марияна Мицева, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 1851/2018 г. по описа на РС – Благоевград. В о.с.з. на 02.04.2019 г.
делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е установил, че
касационната жалба изхожда от ненадлежна страна, неучаствала в
първоинстанционното производство. С определение в закрито заседание на
09.05.2019 г. е отменен дадения ход по същество, касационната жалба е
оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 333/2019  г., образувано на  10.05.2019 г.,  на доклад на
съдия Саша Алексова, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 2109/2018 г. по описа на РС – Благоевград. В о.с.з. на 28.06.2019 г.
делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е установил, че
не е решен въпроса относно обстоятелството дали касационната жалба е
подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, доколкото по делото не са налице
доказателства на коя дата е подадена същата от касационния жалбоподател,
тъй като не е налице пощенско клеймо, от което да се установи на коя дата е
станало изпращането. С определение в закрито заседание на 05.07.2019 г. е
отменен дадения ход по същество, насрочено е о.с.з. на 27.09.2019 г., в което
съдът е констатирал, че касационната жалба е подадена след изтичане на
срока за обжалване и като просрочена, същата е недопустима за разглеждане
по същество. С протоколно определение от 27.09.2019 г. жалбата е оставена
без разглеждане, а производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 128/2020 г.,  образувано на  09.04.2020 г.,  на доклад на
съдия Димитър Думбанов, по предложение на административния
ръководител – окръжен прокурор на ОП – Благоевград за възобновяване на
административно-наказателно производство по влязъл в сила фиш. В о.с.з. на
29.05.2020 г. делото е обявено за решаване. С определение в закрито
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заседание на 25.06.2020 г. е отменен дадения ход по същество,
предложението на ОП – Благоевград е оставено без разглеждане като
недопустимо, а производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 130/2020 г.,  образувано на  09.04.2020 г.,  на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, по предложение на административния
ръководител – окръжен прокурор на ОП - Благоевград за възобновяване на
административно-наказателно производство по влязъл в сила фиш.  В о.с.з. на
29.05.2020 г. делото е обявено за решаване. С определение в закрито
заседание на 23.06.2020 г. е отменен дадения ход по същество,
предложението на ОП – Благоевград е оставено без разглеждане като
недопустимо, а производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 148/2020 г.,  образувано на  29.04.2020 г.,  на доклад на
съдия Марияна Мицева, по предложение на административния ръководител –
окръжен прокурор на ОП - Благоевград за възобновяване на
административно-наказателно производство по влязъл в сила фиш.  В о.с.з. на
05.06.2020 г. делото е обявено за решаване. С определение в закрито
заседание на 30.06.2020 г. е отменен дадения ход по същество,
предложението на ОП – Благоевград е оставено без разглеждане като
недопустимо, а производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 152/2020 г.,  образувано на  15.05.2020 г.,  на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, по предложение на административния
ръководител – окръжен прокурор на ОП - Благоевград за възобновяване на
административно-наказателно производство по влязъл в сила фиш. В о.с.з. на
19.06.2020 г. делото е обявено за решаване. С определение в закрито
заседание на 03.07.2020 г. е отменен дадения ход по същество,
предложението на ОП – Благоевград е оставено без разглеждане като
недопустимо, а производството по делото прекратено.

- к.н.а.х.д.  № 218/2020 г.,  образувано на  23.06.2020 г.,  на доклад на
съдия Мария Тодорова, по предложение на прокурор в РП - Сандански за
възобновяване на административно-наказателно производство по влязло в
сила наказателно постановление. В о.с.з. на 31.07.2020 г. делото е обявено за
решаване. С определение в закрито заседание на 07.08.2020 г. е отменен
дадения ход по същество, предложението е оставено без разглеждане като
недопустимо, а производството по делото прекратено.

КОНСТАТАЦИИ:

От проверените дела се установи, че най-често определения за
отмяна на дадения ход по същество са постановявани поради процесуална
недопустимост на подадената жалба или на постъпилото предложение от
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прокуратурата за възобновяване на административно-наказателно
производство по влязло в сила наказателно постановление. По едно от
делата в срока за произнасяне съдът е установил, че по аналогичен правен
спор е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по
чл. 267, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

3. Спрени касационни административни дела

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Благоевград през проверявания период са спрени 3
касационни административни дела, които бяха проверени:

- к.н.а.х.д. № 103/2019 г., образувано на 20.02.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, касационна жалба от 20.02.2019 г. против решение,
постановено по НАХД № 974/2018 г. по описа на Районен съд – Петрич. С
определение от 05.07.2019 г. производството по делото е спряно до
произнасянето на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване.

Към момента на проверката производството е висящо.

- к.н.а.х.д. № 115/2019 г., образувано на 20.02.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, касационна жалба от 20.02.2019 г. против решение,
постановено по НАХД № 1063/2018 г. по описа на Районен съд – Петрич. С
определение от 05.07.2019 г. производството по делото е спряно до
произнасянето на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване.

Към момента на проверката производството е висящо.

- к.н.а.х.д. № 77/2020 г., образувано на 12.02.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, касационна жалба против решение, постановено по
НАХД № 1589/2019 г. по описа на РС – Благоевград. С определение от
06.03.2020 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от
АПК производството по делото е спряно до приключването с влязъл в сила
съдебен акт на адм. дело № 1228/2019 г. по описа на Административен съд –
Благоевград. Всеки месец са извършвани справки за движението на
преюдициалното производство. С определение в закрито заседание на
14.01.2021 г. съдът е възобновил производството и е насрочил о.с.з. на
12.02.2021 г., когато е даден ход по същество. Решението е обявено на
24.02.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:

Производствата по проверените дела са спрени поради наличие на
преюдициален спор, чието разрешаване е от значение за делото. Делата са
своевременно администрирани, с оглед проверка на обстоятелството дали е
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налична причина за тяхното възобновяване. Съдът е извършвал редовни
проверки за статуса на преюдициалното производство и при констатиране
на  влязъл в сила съдебен акт е възобновявал производството.

VI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ЧАСТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

1. Образувани частни административни дела през 2019 и 2020 г.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са разгледани 209
бр. частни административни дела, а през 2020 г. – 166 бр. Проверката на
случайно избрани дела установи:

- ч.адм.д. № 195/2019 г., образувано на 25.02.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК, постъпила на
25.02.2019 г. С определение от 25.02.2019 г. е отменено разпореждане за
допускане на предварително изпълнение на ПАМ.

- ч.адм.д. № 207/2019 г., образувано на 27.02.2019 г., на доклад на
съдия Иван Петков, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на 07.05.2019
г. С определение от 27.02.2019 г. е постановено разкриване на данъчна и
осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за разкриване на
сведенията.

- ч.адм.д. № 270/2019 г., образувано на 25.03.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК, постъпила на
25.03.2019 г. С определение от 25.03.2019 г. е отменено разпореждане за
допускане на предварително изпълнение на ПАМ.

- ч.адм.д. № 378/2019 г., образувано на 18.04.2019 г., на доклад на
съдия Иван Петков, жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК, постъпила на 18.04.2019 г.
С определение от 19.04.2019 г. е отменено разпореждане за допускане на
предварително изпълнение на ПАМ.

- ч.адм.д. № 430/2019 г., образувано на 07.05.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
07.05.2019 г. С определение от 07.05.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 477/2019 г., образувано на 17.05.2019 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК, постъпила на 17.05.2019
г. С определение от 21.05.2019 г. е оставено без уважение искането за
спиране на предварително изпълнение на ПАМ.
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- ч.адм.д. № 522/2019 г., образувано на 30.05.2019 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
30.05.2019 г. С определение от 31.05.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 1281/2019 г., образувано на 06.12.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
06.12.2019 г. С определение от 09.12.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 1326/2019 г., образувано на 20.12.2019 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, изпратено по
подсъдност от АС - Перник на 20.12.2019 г. С определение от 20.12.2019 г. е
постановено разкриване на данъчна и осигурителна информация. Определен
е 14-дневен срок за разкриване на сведенията.

-   ч.адм.д. № 290/2020 г., образувано на 03.04.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 03.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 03.04.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 292/2020 г., образувано на 07.04.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е постъпило на
07.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С определение от
07.04.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 336/2020 г., образувано на 13.04.2020 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 13.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 13.04.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 353/2020 г., образувано на 23.04.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 23.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 23.04.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.
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-   ч.адм.д. № 355/2020 г., образувано на 24.04.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 24.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 24.04.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 641/2020 г., образувано на 17.07.2020 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 17.07.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 17.07.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 672/2020 г., образувано на 27.07.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е постъпило на
27.07.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С определение от
27.07.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 740/2020 г., образувано на 17.08.2020 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е постъпило
на 17.08.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С определение
от 17.08.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 755/2020 г., образувано на 21.08.2020 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК.
Искането е постъпило на 21.08.2020 г. и в същия ден е извършено
разпределението. С определение от 21.08.2020 г. съдът е уважил искането за
разкриване на данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 761/2020 г., образувано на 24.08.2020 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 24.08.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 24.08.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 814/2020 г., образувано на 11.09.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 11.09.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 14.09.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

 -   ч.адм.д. № 875/2020 г., образувано на 01.10.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е



64

постъпило на 01.10.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 01.10.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 890/2020 г., образувано на 07.10.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 07.10.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 08.10.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч.адм.д. № 1038/2020 г., образувано на 24.11.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 24.11.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 25.11.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

КОНСТАТАЦИИ:

Частните административни дела, образувани по чл. 75, ал. 1 ДОПК и
чл. 121 АПК, се образуват и разпределят в деня на постъпване на искането.
Делата се обработват, окомплектоват и докладват незабавно на
определения съдия-докладчик.

По всички проверени дела съдиите са се произнасяли незабавно, в
същия или следващия ден, с мотивирано определение.

2. Образувани частни административни дела по ДОПК през 2019 и
2020 г.

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са разгледани 170
бр. частни административни дела по ДОПК, а през 2020 г. – 143 бр.
Проверката на случайно избрани дела установи:

- ч.адм.д. № 264/2019 г., образувано на 22.03.2019 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК,
постъпило на 22.03.2019 г. С определение от 22.03.2019 г. е постановено
разкриване на данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен
срок за разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 281/2019 г., образувано на 27.03.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
27.03.2019 г. С определение от 27.03.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.
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- ч.адм.д. № 282/2019 г., образувано на 27.03.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
27.03.2019 г. С определение от 27.03.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 308/2019 г., образувано на 01.04.2019 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
01.04.2019 г. С определение от 01.04.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 351/2019 г., образувано на 10.04.2019 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
10.04.2019 г. С определение от 11.04.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 1282/2019 г., образувано на 06.12.2019 г., на доклад на
съдия Димитър Думбанов, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
06.12.2019 г. С определение от 06.12.2019 г. е постановено разкриване на
данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен срок за
разкриване на сведенията.

- ч.адм.д. № 1283/2019 г., образувано на 06.12.2019 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК, постъпило на
06.12.2019 г. С определение от 06.12.2019 г. е оставено без уважение искане
за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

- ч.адм.д. № 1319/2019 г., образувано на 17.12.2019 г., на доклад на
съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, искане по чл. 75, ал. 2 от ДОПК,
постъпило на 17.12.2019 г. С определение от 17.12.2019 г. е постановено
разкриване на данъчна и осигурителна информация. Определен е 14-дневен
срок за разкриване на сведенията.

-   ч. адм. д. № 289/2020 г., образувано на 02.04.2020 г., на доклад на
съдия Марияна Мицева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 02.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 02.04.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 314/2020 г., образувано на 10.04.2020 г., на доклад на
съдия Мария Тодорова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 10.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
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определение от 10.04.2020 г. съдът е отхвърлил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 350/2020 г., образувано на 23.04.2020 г., на доклад на
съдия Ваня Вълкадинова, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 23.04.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 23.04.2020 г. съдът е оставил без уважение искането за
разкриване на данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 403/2020 г., образувано на 15.05.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 15.05.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 18.05.2020 г. съдът е оставил без уважение искането за
разкриване на данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 551/2020 г., образувано на 26.06.2020 г., на доклад на
съдия Румяна Митева-Насева, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 26.06.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 26.06.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 607/2020 г., образувано на 09.07.2020 г., на доклад на
съдия Димитър Узунов, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е
постъпило на 09.07.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С
определение от 09.07.2020 г. съдът е отхвърлил искането за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

-   ч. адм. д. № 614/2020 г., образувано на 13.07.2020 г., на доклад на
съдия Иван Петков, искане по чл. 75, ал. 1 от ДОПК. Искането е постъпило на
13.07.2020 г. и в същия ден е извършено разпределението. С определение от
13.07.2020 г. съдът е уважил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация.

КОНСТАТАЦИИ:

В производствата, образувани по чл. 75, ал. 1 ДОПК (разкриване на
данъчна и осигурителна информация), се установи, че по всички проверени
дела съдът се е произнасял в деня на постъпване на искането, предвид
разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от ДОПК. Съдът е определял лицето, по
отношение на което се иска разкриване на данъчната и осигурителна
информация, обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за него и
срока за разкриване на сведенията. По делата, образувани по чл. 41, ал. 3 от
ДОПК се констатира, че съдът е спазил изискването на чл. 41, ал. 3, изр.
второ от ДОПК, като се е произнасял с определение в 7-дневен срок. Съдът
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се е произнасял по искането с изпълнени указания, респективно с постъпване
на изисканата информация от административния орган, в деня на
постъпване на молбата или най-късно на следващия ден. Проверката на
делата, образувани по искане за спиране на предварителното изпълнение,
установи че съдът незабавно в закрито заседание е разглеждал жалбата.

По всички дела следва да се отбележи похвалната бързина, с която са
се произнасяли съдиите, както и старанието им да спазват кратките
процесуални срокове.

3. Образувани частни административни дела по чл. 250 АПК

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са разгледани 2 бр.
частни административни дела по чл. 250 от АПК, а през 2020 г. – 5 бр.

Проверката на случайно избрани дела установи:

-   ч.  адм.  дело № 1121/2019 г., образувано на 29.10.2019 г., на доклад
на съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева, жалба по чл. 250 от АПК. Жалбата е
постъпила на 29.10.2019 г., разпределението е извършено същия ден. С
определение от 29.10.2019 г. жалбата е оставена без движение за внасяне на
държавна такса; дадени са указания на РУ-Банско при ОДМВР-Благоевград
да представи документи. На 01.11.2019 г. е постъпило платежно нареждане.
На 11.11.2019 г. са постъпили изисканите документи. С разпореждане от
12.11.2019 г. РУ-Банско при ОДМВР-Благоевград е задължено да представи
информация. На 06.12.2019 г. е постъпила изисканата информация. С
определение от 06.12.2019 г. е постановено РУ-Банско при ОДМВР-
Благоевград незабавно да преустанови неоснователните действия.

-  ч.  адм.  д.  № 199/2020  г., образувано на 24.02.2020 г., на доклад на
съдия Иван Шекерлийски, искане по чл. 250 и сл. от АПК – защита срещу
неоснователни действия и бездействия на администрацията. Жалбата е
постъпила на 24.02.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С
определение от същия ден  съдът е оставил без разглеждане като
недопустимо искането и е прекратил производството по делото.

-  ч.  адм.  д.  № 746/2020  г., образувано на 18.08.2020 г., на доклад на
съдия Саша Алексова, искане по чл. 250 и сл. от АПК – защита срещу
неоснователни действия и бездействия на администрацията. Жалбата е
постъпила на 18.08.2020 г., разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане от същия ден е изискана цялата преписка от административния
орган. С разпореждане от 20.08.2020 г. съдът е задължил длъжностните лица
незабавно да преустановят неоснователните действия.

КОНСТАТАЦИИ:
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Постъпилите по чл. 250 АПК искания са вписани в създадения съгласно
изискванията на ПАС регистър. По тях са образувани частни
административни дела незабавно след постъпването им от председателя на
съда. Разпределени са също незабавно на дежурен съдия и са разгледани в
съответствие с предвидените в закона ред и срокове.

VII. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕЗ 2019 И 2020 Г.
И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ МОМЕНТА НА ПРОВЕРКАТА

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм.д. № 1114/2019 г., образувано на 25.10.2019 г., първоначално на
доклад на съдия Илонка Рашкова, след това преразпределено на съдия Иван
Шекерлийски, жалба по чл. 156 и сл. от ДОПК, постъпила с придружително
писмо от 25.10.2019 г. С разпореждане от 28.10.2019 г. са конституирани
страните по делото, даден е 14-дневен срок на ответника да представи писмен
отговор и е насрочено о.с.з. за 23.12.2019 г. С разпореждане от 05.12.2019 г.
делото е пренасрочено за 10.02.2019 г. С.з. на 10.02.2019 г. е отложено поради
нередовно призоваване на жалбоподателя. С оглед епидемиологичната
обстановка в страната с разпореждане от 15.03.2020 г. делото е пренасрочено
за 04.05.2020 г. С.з. на 04.05.2020 г., 22.06.2020 г. и 10.08.2020 г. са отложени
за изслушване на допусната съдебно–счетоводна експертиза. С.з. на
19.10.2020 г., 21.12.2020 г., 22.02.2021 г. и 05.04.2021 г. са отложени за
събиране на доказателства. В с.з. на 10.05.2021 г. делото е обявено за
решаване.

Към момента на проверката тече срока за произнасяне.

- адм.д. № 1345/2019 г., образувано на 31.12.2019 г., на доклад на съдия
Иван Петков, жалба по чл. 27, ал. 7 от ЗПЗП, постъпила с придружително
писмо от 31.12.2019 г. С разпореждане от 06.01.2020 г. е насрочено о.с.з. за
12.02.2020 г. С определение в с.з. на 12.02.2020 г. е спряно производството на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключването на адм.д. №
14154/2019 г. на Върховния административен съд. С определение от
15.01.2021 г. е възобновено производството и е насрочено о.с.з. за 24.02.2021
г. В с.з. на 24.02.2021 г. е допусната съдебно–счетоводна експертиза. С.з. на
28.04.2021 г . е отложено за изслушване на експертиза. Делото е насрочено за
02.06.2021 г.

- адм.д. № 17/2020 г.,  образувано на 06.01.2020 г. по жалба по ЗУТ,
постъпила в същия ден, на доклад на съдия Димитър Узунов.
Разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане на съда от
07.01.2020 г. от административния орган е изискано в 7-дневен срок да
представи цялата административна преписка, получена в съда на 16.01.2020 г.
С разпореждане от 17.01.2020 г. са конституирани страните по делото, дадени
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са им указания за изясняване на обстоятелствата от значение за делото във
връзка с разпределяне на доказателствената тежест, на ответника е указана
възможността да представи писмен отговор в 14-дневен срок и е насрочено
о.с.з. на 11.03.2020 г., поради неявяване на страните отложено за 27.05.2020
г., когато е назначена СТЕ, отложено за 22.07.2020 г., поради неизготвено
заключение от вещото лице отложено за 14.10.2020 г., когато е прието
заключението по назначената експертиза, поставена е допълнителна задача на
вещото лице, делото е отложено за 11.11.2020 г., отново отложено за
събиране на доказателства за 20.01.2021 г., когато е назначена допълнителна
СТЕ, делото е отложено за 17.03.2021 г., когато е прието заключението по
допълнителната експертиза, назначена е повторна СТЕ, делото е отложено за
09.06.2021 г.

- адм.д. № 402/2020 г.,  образувано на 15.05.2020 г., жалба по
ревизионен акт, постъпила в същия ден, на доклад на съдия Стоянка
Пишиева-Сахатчиева. Разпределението е извършено в същия ден. С
разпореждане от 18.05.2020 г. са конституирани страните по делото, дадени
са им указания за изясняване на обстоятелствата от значение за делото във
връзка с разпределяне на доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. на
22.06.2020 г., когато са назначени съдебно-оценителна и СТЕ, отложено за
27.07.2020 г., отложено за 21.09.2020 г., поради неизготвено заключението по
назначената съдебно-оценителна експертиза отложено за 16.11.2020 г.,
вещото лице е заменено, отново отложено за събиране на доказателства за
21.12.2020 г., отложено за 15.02.2021 г., отново поради неизготвено
заключение делото е отложено за 22.03.2021 г., когато е прието заключението
по назначената експертиза, поставена е допълнителна задача на вещото лице,
делото е отложено за 05.04.2021 г., когато е даден ход същество, решението е
обявено на 29.04.2021 г.

- адм.д. № 451/2020 г.,  образувано на 29.05.2020 г. по жалба срещу
административен акт, постъпила в същия ден, на доклад на съдия Румяна
Митева-Насева. Разпределението е извършено в същия ден. С разпореждане
от 12.06.2020 г. жалбата е оставена без движение, дадени са указания за
внасяне на държавна такса в срок. На 23.06.2020 г. е постъпила допълнителна
молба. С разпореждане от 24.06.2020 г. от административния орган е
изискана цялата преписка по издаването на оспорения административен акт,
получена в съда на 03.07.2020 г. С разпореждане от 13.07.2020 г. са
конституирани страните по делото, дадени са им указания за изясняване на
обстоятелствата от значение за делото във връзка с разпределяне на
доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. на 27.08.2020 г., отложено за
събиране на доказателства за 22.10.2020 г., пренасрочено за 05.11.2020 г.,
отложено за 21.01.2021 г., когато е даден ход по същество, в срока за
произнасяне с определение от 22.02.2021 г. даденият ход по същество е
отменен, тъй като делото е останало неизяснено от фактическа страна, делото
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е насрочено за 08.04.2021 г., когато не е даден ход по молба на процесуален
представител на страна, делото е отложено за 10.06.2021 г.

- адм.д. № 711/2020 г.,  образувано на 05.08.2020 г., жалба по
ревизионен акт, постъпила в същия ден, на доклад на съдия Мария Тодорова.
Разпределението е извършено в същия ден С разпореждане от 07.08.2020 г. от
административния орган е изискано в 3-дневен срок да представи цялата
административна преписка по издаване на оспорения акт, получена в съда на
20.08.2020 г. С разпореждане от 25.08.2020 г. жалбата е оставена без
движение с указания за внасяне на държавна такса в срок. Съобщението е
получено на 04.09.2020 г., на 10.09.2020 г. е постъпила допълнителна молба.
С разпореждане от 28.09.2020 г. са конституирани страните по делото, дадени
са им указания за изясняване на обстоятелствата от значение за делото във
връзка с разпределяне на доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. на
21.10.2020 г., когато е назначена съдебно-графологична експертиза, отложено
за 18.11.2020 г., отложено за 16.12.2020 г., когато е назначена съдебно-
икономическа експертиза, отложено за 03.02.2021 г., когато е прието
заключението на вещото лице, поставена му е допълнителна задача, делото е
отложено за 17.03.2021 г., когато е даден ход по същество, с протоколно
определение от 19.04.2021 г. даденият ход по същество е отменен, тъй като в
хода за произнасяне са постъпили допълнителни доказателства по делото,
производството по делото е възобновено, насрочено е о.с.з. на 19.05.2021 г.

Към момента на проверката тече срока за произнасяне.

КОНСТАТАЦИИ:

Причините за продължилите по-дълго производства са спиране на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, оставяне на жалбата без движение за
отстраняване на нередовности; изискване ответника да представи
административната преписка в цялост; несвоевременно изготвяне на
заключения по допуснатите съдебни експертизи от вещите лица, както и
отлагането на заседания поради усложнената епидемиологична обстановка
в страната.

VІІІ.  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

1. Обявяване на съдебните актове в срока по чл. 172, ал. 1 от АПК,
респ. по чл. 221, ал. 1 от АПК

През 2019 г. в Административен съд – Благоевград съдебните актове по
2 101 бр. първоинстанционни и касационни дела са постановени в
едномесечен срок, като само 1 съдебен акт е постановен след изтичане на
едномесечния срок, при забава от 4 дни и по обективни причини. В
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процентно отношение постановените в едномесечен срок съдебни актове са
99.95 % от общия брой актове.

През 2020 г. съдебните актове по 1563 бр. първоинстанционни и
касационни дела са постановени в едномесечен срок. След изтичане на този
срок са постановени съдебни актове по 16 бр. дела, като забавата е в дни. В
процентно отношение постановените в едномесечен срок съдебни актове са
98.99 % от общия брой актове.

2. Обща продължителност на производствата по административни
дела

От общо свършените през 2019 г. в Административен съд – Благоевград
1 288 бр. първоинстанционни административни дела, 953 бр. са свършени в
срок до три месеца от образуването им, като повече от половината от тях са
приключили в срок до един месец. По 487 бр. първоинстанционни
административни дела съдът е постановил съдебен акт в рамките на един
месец, който брой представлява 37.8 % от общо свършените дела през
годината дела. Между 1 и 3 месеца е продължило съдопроизводството по 466
бр. дела, което е 36.2 %. Общо в срок до 3 месеца е приключило
разглеждането на 74 % от общия брой свършени през годината
първоинстанционни дела. Броят на първоинстанционните дела, приключили в
срок над три месеца, е 335 бр. или само 26 %.

От общо свършените през 2019 г. 814 бр. касационни дела, в срок до
три месеца са свършени 747 броя дела, представляващи 91.77 % от делата,
като само 67 касационни дела, или 8.23 %, са приключили със съдебен акт в
срок над три месеца.

От общо свършените през 2020 г. в Административен съд – Благоевград
1 078 бр. първоинстанционни административни дела, 751 бр. са свършени в
срок до три месеца от образуването им, като почти половината от тях са
приключили в срок до един месец. По 351 бр. първоинстанционни
административни дела съдът е постановил съдебен акт в рамките на един
месец, който брой представлява 32.56 % от общо свършените дела през
годината дела. Между 1 и 3 месеца е продължило съдопроизводството по 400
бр. дела, което е 37.11 %. Общо в срок до 3 месеца е приключило
разглеждането на 69.67 % от общия брой свършени през годината
първоинстанционни дела. Броят на първоинстанционните дела, приключили в
срок над три месеца, е 327 бр. или 30.33 %.

От общо свършените през 2020 г. 501 бр. касационни дела, в срок до
три месеца са свършени 471 броя дела, представляващи 94.01 % от делата,
като само 30 касационни дела, или 5.99 %, са приключили със съдебен акт в
срок над три месеца.

КОНСТАТАЦИИ:
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Отлично впечатление прави постановяването на голяма част (99.95 %
през 2019 г. и 98.99 % през 2020 г.) от съдебните актове в срок, като
допуснатите забавяния са минимални.

По отношение продължителността на производствата се
констатира, че през 2019 г. в тримесечен срок са свършени 1700 или 80.88 %
от общо свършените 2102 дела, а през 2020 г. - 1222 или 77.39 % от общо
свършените 1579 дела.

Похвално е старанието на съдиите от Административен съд –
Благоевград за разглеждане на делата  в тримесечен срок и постановяване
на съдебните актове в законоустановения срок.

ІХ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

През 2019 г. инстанционен контрол е осъществен върху 394 съдебни
актове – 289 решения и 105 определения. От всички проверени от Върховния
административен съд съдебни актове потвърдени са 281 акта (207 решения и
74 определения), 106 (75 решения и 31 определения) бр. са отменени изцяло,
а 7 (решения) бр. са отменени/изменени частично. Делът на потвърдените от
касационната инстанция актове е 71.32 %, на изцяло отменените – 26.90 %, а
на частично отменените – 1.78 %.

За отделните съдии резултатите са, както следва:

Първи състав съдия Мария Тодорова - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 29 съдебни акта 23 (15 решения и 8 определения) са
потвърдени, 5 (3 решения и 2 определения) са отменени изцяло и 1 (решение)
е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2019 г. съдия
Тодорова има 79.31 % потвърдени, 17.24 % отменени изцяло и 3.45 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Втори състав съдия Марияна Мицева - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 40 съдебни акта 28 (21 решения и 7 определения) са
потвърдени, а 12 (9 решения и 3 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2019 г. съдия Мицева има 70 % потвърдени и 30 %
отменени изцяло съдебни акта.

Трети състав съдия Ваня Вълкадинова - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 46 съдебни акта 32 (27 решения и 5 определения) са
потвърдени, 12 (9 решения и 3 определения) са отменени изцяло и 2
(решения) са отменени/изменени частично. В процентно изражение през 2019
г. съдия Вълкадинова има 69.56 % потвърдени, 26.09 % отменени изцяло и
4.35 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Четвърти състав съдия Илонка Рашкова - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 51 съдебни акта 39 (29 решения и 10 определения) са
потвърдени, 11 (9 решения и 2 определения) са отменени изцяло и 1
(решение) е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2019
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г. съдия Рашкова има 76.47 % потвърдени, 21.57 % отменени изцяло и 1.96 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Пети състав съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева - от върнатите през
2019 г. от инстанционен контрол 46 съдебни акта 35 (22 решения и 13
определения) са потвърдени, 10 (8 решения и 2 определения) са отменени
изцяло и 1 (решение) е отменено/изменено частично. В процентно изражение
през 2019 г. съдия Пишиева-Сахатчиева има 76.09 % потвърдени, 21.74 %
отменени изцяло и 2.17 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Шести състав съдия Иван Шекерлийски - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 53 съдебни акта 31 (21 решения и 10 определения) са
потвърдени, а 22 (16 решения и 6 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2019 г. съдия Шекерлийски има 58.49 %
потвърдени и 41.51 % отменени изцяло съдебни акта.

Седми състав съдия Саша Алексова - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 34 съдебни акта 29 (23 решения и 6 определения) са
потвърдени, а 5 (2 решения и 3 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2019 г. съдия Алексова има 85.29 % потвърдени и
14.71 % отменени изцяло съдебни акта.

Осми състав съдия Иван Петков -  от върнатите през 2019  г.  от
инстанционен контрол 45 съдебни акта 37 (32 решения и 5 определения) са
потвърдени, 7 (6 решения и 1 определение) са отменени изцяло и 1 (решение)
е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2019 г. съдия
Петков има 82.22 % потвърдени, 15.56 % отменени изцяло и 2.22 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Девети състав съдия Димитър Узунов - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 16 съдебни акта 8 (1 решение и 7 определения) са
потвърдени, а 8 (3 решения и 5 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2019 г. съдия Узунов има 50 % потвърдени и 50 %
отменени изцяло съдебни акта.

Десети състав съдия Димитър Думбанов - от върнатите през 2019 г. от
инстанционен контрол 9 съдебни акта 4 (1 решение и 3 определения) са
потвърдени, 4 (определения) са отменени изцяло и 1 (решение) е
отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2019 г. съдия
Думбанов има 44.45 % потвърдени, 44.44 % отменени изцяло и 11.11 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

През 2020 г. инстанционен контрол е осъществен върху 391 съдебни
актове – 299 решения и 92 определения. От всички проверени от Върховния
административен съд съдебни актове потвърдени са 276 акта (211 решения и
65 определения), 96 (73 решения и 23 определения) бр. са отменени изцяло, а
19 (15 решения и 4 определения) бр. са отменени/изменени частично. Делът
на потвърдените от касационната инстанция актове е 70.59 %, на изцяло
отменените – 24.55 %, а на частично отменените – 4.86 %.

За отделните съдии резултатите са, както следва:
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Първи състав съдия Мария Тодорова - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 32 съдебни акта 27 (19 решения и 8 определения) са
потвърдени, 4 (3 решения и 1 определение) са отменени изцяло и 1 (решение)
е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2020 г. съдия
Тодорова има 84.38 % потвърдени, 12.50 % отменени изцяло и 3.12 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Втори състав съдия Марияна Мицева - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 30 съдебни акта 24 (19 решения и 5 определения) са
потвърдени, 5 (3 решения и 2 определения) са отменени изцяло и 1 (решение)
е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2020 г. съдия
Мицева има 80 % потвърдени, 16.67 % отменени изцяло и 3.33 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Трети състав съдия Ваня Вълкадинова - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 49 съдебни акта 31 (27 решения и 4 определения) са
потвърдени, 15 (11 решения и 4 определения) са отменени изцяло и 3
(решения) са отменени/изменени частично. В процентно изражение през 2020
г. съдия Вълкадинова има 63.27 % потвърдени, 30.61 % отменени изцяло и
6.12 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Четвърти състав съдия Илонка Рашкова - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 51 съдебни акта 36 (27 решения и 9 определения) са
потвърдени, 10 (6 решения и 4 определения) са отменени изцяло и 5 (2
решения и 3 определения) са отменени/изменени частично. В процентно
изражение през 2020 г. съдия Рашкова има 70.59 % потвърдени, 19.61 %
отменени изцяло и 9.80 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Пети състав съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева - от върнатите през
2020 г. от инстанционен контрол 44 съдебни акта 34 (24 решения и 10
определения) са потвърдени, 8 (5 решения и 3 определения) са отменени
изцяло и 2 (1 решение и 1 определение) са отменени/изменени частично. В
процентно изражение през 2020 г. съдия Пишиева-Сахатчиева има 77.27 %
потвърдени, 18.18 % отменени изцяло и 4.55 % отменени/изменени частично
съдебни акта.

Шести състав съдия Иван Шекерлийски - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 45 съдебни акта 24 (22 решения и 2 определения) са
потвърдени, 17 (14 решения и 3 определения) са отменени изцяло и 4
(решения) са отменени/изменени частично. В процентно изражение през 2020
г. съдия Шекерлийски има 53.33 % потвърдени, 37.78 % отменени изцяло и
8.89 % отменени/изменени частично съдебни акта.

Седми състав съдия Саша Алексова - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 40 съдебни акта 26 (19 решения и 7 определения) са
потвърдени, 12 (10 решения и 2 определения) са отменени изцяло и 2
(решения) са отменени/изменени частично. В процентно изражение през 2020
г. съдия Алексова има 65 % потвърдени, 30 % отменени изцяло и 5 %
отменени/изменени частично съдебни акта.
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Осми състав съдия Иван Петков -  от върнатите през 2020  г.  от
инстанционен контрол 34 съдебни акта 30 (26 решения и 4 определения) са
потвърдени, а 4 (решения) са отменени изцяло. В процентно изражение през
2020 г. съдия Петков има 88.24 % потвърдени и 11.76 % отменени изцяло
съдебни акта.

Девети състав съдия Димитър Узунов - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 32 съдебни акта 20 (12 решения и 8 определения) са
потвърдени, 11 (9 решения и 2 определения) са отменени изцяло и 1
(решение) е отменено/изменено частично. В процентно изражение през 2020
г. съдия Узунов има 62.50 % потвърдени, 34.38 % отменени изцяло и 3.12 %
отменени/изменени частично съдебни акта.

Десети състав съдия Димитър Думбанов - от върнатите през 2020 г. от
инстанционен контрол 33 съдебни акта 23 (16 решения и 7 определения) са
потвърдени, а 10 (8 решения и 2 определения) са отменени изцяло. В
процентно изражение през 2020 г. съдия Думбанов има 69.70 % потвърдени и
30.30 % отменени изцяло съдебни акта.

Единадесети състав съдия Румяна Митева-Насева - от върнатия през
2020 г. от инстанционен контрол 1 съдебен акт 1 (определение) е потвърдено.
В процентно изражение през 2020 г. съдия Митева-Насева има 100 %
потвърдени съдебни акта.

КОНСТАТАЦИИ:

От представените справки в отчетните доклади за 2019 г. и 2020 г. на
Административен съд – Благоевград е видно, че броят на обжалваните
съдебни актове не е значителен, което е доказателство за тяхното
качество. Анализът на резултатите от обжалването на съдебните актове
показва, че процентът на потвърдените решения и определения от ВАС
значително превишава броя на отменените и изменени актове. Малкият
брой отменени съдебни актове е доказателство за високото качество на
работа на съдиите. То е резултат от точното прилагане на материалния и
процесуалния закон.

Х.  ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
– БЛАГОЕВГРАД

На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните

И З В О Д И:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
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1. Щатна осигуреност.

През проверявания период 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г. в
Административен съд – Благоевград всички щатни бройки, включително
съдии и съдебни служители, са били заети. Това е способствало за
безпрепятствено правораздаване и равномерно натоварване на съдебните
състави в съответствие с броя на постъпилите през периода дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост.
Административен съд - Благоевград остава може би един от малкото

съдилища в страната с нерешен сериозен сграден проблем.
Съдът не разполага със собствена сграда, а се помещава на трети етаж в

административна сграда. Имотът е предоставен на съда за временно и
безвъзмездно ползване със заповед на областния управител на област
Благоевград. Административният съд разполага с две съдебни зали,
регистратура, деловодство, архив, архивохранилище, помещение за
съдебните секретари, сървърно помещение, кабинет за председателя, четири
кабинета за съдиите, кабинет за съдебните помощници и секретно
деловодство. Обособено е помещение за класифицирана информация,
оборудвано съобразно изискванията на ЗЗКИ.

Общата площ от 673 кв.м., която ползва съда, е крайно недостатъчна и
не позволява обособяването на други помещения. В част от помещенията
липсва естествена светлина, което налага търсене на възможности за
осигуряване на подходяща сграда.

 През 2020 г. от страна на ВСС е проведена обществена поръчка за
основен ремонт и преустройство на предоставената с  решение на Общински
съвет – Благоевград сграда за нуждите на Административен съд –
Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград.

Въз основа на проведената обществена поръчка е сключен договор за
строителство, реализирането на който е стартирало през 2021 г.

Към периода на проверката строително-ремонтните дейности все още
не са приключили.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.
В Административен съд – Благоевград са внедрени необходимите

информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии позволяват бързи и лесни справки по
делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на
информацията. Внедрените счетоводни продукти улесняват ръководната
дейност и вземането на управленски решения от страна на
административното ръководство.

В съда се поддържа и актуализира служебен сайт, който се намира на
адрес: https://admcourtblg@bl-adc.justice.bg/. Сайтът съдържа  важна и полезна
информация  за работещите в съда, страните по делата и техните процесуални
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представители. Сайтът на съда предоставя възможност и за достъп до
електронни съдебни дела, като са приети и Вътрешни правила за публикуване
на съдебните актове и протоколи на интернет-страницата на съда.

4. Принцип на случайно разпределение на делата.

При разпределението на административните дела, съобразно
посоченото в констативната част на акта, не са установени пропуски, които
да създават съмнение за неговото пълно и точно прилагане. Това, както и
равномерната натовареност на съдиите, в съответствие с утвърдените
вътрешни правила, показва че принципът по чл. 9 от ЗСВ се прилага
последователно.

5. Натовареност на съдиите, продължителност на производствата и
уплътненост на съдебните заседания.
За проверявания период натовареността на съдиите в АдмС –

Благоевград е равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната
фактическа и правна сложност.

Председателят на Административен съд – Благоевград е с 67 %
натовареност при разпределение на постъпващите дела, зам.-председателят –
с 87 % натовареност, а съдиите – със 100 % натовареност.

Процентът  на приключените в 3-месечен срок първоинстанционни
дела през 2019 г. е 74 %, а през 2020 г. -  69,67 %. Процентът на
приключените в 3-месечен срок касационни дела през 2019 г. е 91,77 %, а
през 2020 г. -  94,01 %.

Уплътнеността на съдебните заседания е средна и еднаква в отделните
съдебни състави.

6. Административно-деловодна дейност и организация на работата.
Административно-деловодната дейност на Административен съд –

Благоевград е много добре организирана от административния ръководител
съдия Мария Тодорова.

Указанията на председателите на състави са изпълнявани стриктно и
срочно. Съобщенията и призовките са изпращани на страните в деня на
разпореждането на съда, или най-късно на следващия ден, което е
допринасяло за бързото движение на делата и е предотвратявало отлагането
им поради несвоевременно призоваване. Деловодните книги и регистри са
водени редовно и акуратно и осигуряват откритост, достоверност и пълнота
на информацията. В електронната деловодна система са отразени всички
съдопроизводствени действия, което също осигурява бърз достъп на
гражданите до информация по делата. Стриктно е прилаган принципа по чл. 9
от ЗСВ за случаен подбор на докладчик чрез електронно разпределение на
делата.
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Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно в
съответствие със заповедта на административния ръководител на съда.

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЛАТА

1. Образуване на делата.
Делата са образувани в деня на постъпването на книжата в съда и

своевременно докладвани на председателите на състави.
Разпореждането на съда по редовността на постъпилата жалба е

постановявано на същия ден или най-късно в рамките на 1 до 2-3 дни.  По
постъпващите по делото книжа съдът се е произнасял незабавно на същия
или най-късно на следващия ден. След приемането на жалбата за редовна и
допустима, съдът с разпореждане или определение в закрито заседание на
същия или най-късно на следващия ден е конституирал страните и е давал
указания на ответната страна за представяне на писмен отговор и за
посочване на доказателства.

Тези срокове са адекватни на необходимата в административния процес
бързина на производството.

Проверката установи, че делата в Административен съд – Благоевград
се образуват съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т. 5 от ПАС. Жалбите по
реда на АПК и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на
административните актове от административен съд, се образуват като
административни дела. Като частни административни дела се образуват
исканията и жалбите по реда на АПК и други закони, по които съдът се
произнася с определение или разпореждане. Обжалваните актове на
районните съдилища от Благоевградски съдебен район по дела от
административно-наказателен характер се образуват като касационни
административен характер дела. При постъпили искания за издаване на
изпълнителни листове не се образуват нови частни дела. Начинът на
образуване на делата в Административен съд – Благоевград не повлиява
върху натовареността на съдиите и не изкривява статистическите данни на
съда.

2. Движение на първоинстанционните административни дела.
Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по чл.157,

ал. 1 от АПК. Въпреки наличието на само две съдебни зали, заседания по
делата са насрочвани в кратки срокове – до един месец. Причините за
отлагането на делата са свързани с изготвянето на заключения от страна на
вещите лица, нередовно призоваване, конституиране на страни, обикновено
по дела по ЗУТ и ЗКИР. Преобладават случаите за  отлагане на делото поради
неизготвена и непредставена в срок експертиза или поради действието на
Закона за извънредното положение срещу разпространението на COVID-19.
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Проверката установи, че за проверявания период са постановени
определения за отменен ход по същество по 67 бр. първоинстанционни
административни дела (40  през 2019  г.  и 27  през 2020  г.)  и по 19  бр.
касационни дела (7 през 2019 г. и 12 през 2020 г.). Процентното съотношение
на делата с отменен ход към свършените през периода 3681 бр. дела  е 2.33 %,
което проверката счита за минимален дял. Основната причина за отмяна на
хода по същество е недостатъчно задълбоченото проучване на книжата преди
съдебно заседание. По голяма част от делата даденият ход по същество е
отменен, след като съдът е констатирал, че административният орган не е
представил административната преписка в цялост или поради необходимост
от изясняване на делото от фактическа и правна страна и събиране на
допълнителни доказателства. По други съдът е отменил определението за
даване ход по същество и е прекратил производството, след като е приел, че
подадената жалба е процесуално недопустима. По друго дело в срока за
произнасяне една от страните е представила доказателства, необходими за
изясняване на спора.

Броят на делата с отменен ход по същество, макар и не толкова
значителен,  създава впечатление за подценена предварителна подготовка по
делата, като този недостатък в работата следва да бъде преодолян.

3. Приключване на делата.

Установи се, че през проверявания период в Административен съд –
Благоевград извън едномесечния срок по чл. 172, ал. 1 от АПК, респ. по чл.
221, ал. 1 от АПК, са постановени решения по 11 първоинстанционни и 6
касационни дела, като забавата по всички е в дни

Няма загубени дела.
Няма дела, унищожени преди изтичане на срока за съхранение.

4. Качество на съдебните актове.

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
потвърдените от касационната инстанция актове за 2019 г. е 71.32 % (281 акта
от 394 върнати обжалвани съдебни актове). Делът на отменените актове е
26.90 % (106 акта), а на изменените – 1.78 % (7 акта).

За 2020 г. цифрите са следните: 70.59 % потвърдени (276 акта от 391
върнати обжалвани съдебни актове), отменени са 24.55 % (96 акта), а
изменени – 4.86 % (19 акта).

5. Касационни производства.

От 2007 г. в Административен съд - Благоевград са обособени три
постоянни тричленни състава, заседаващи като касационни състави по ЗАНН
и други случаи, определени със закон, както и като първоинстанционни
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състави по делата, образувани по жалби и протести против подзаконови
административни актове.

През отчетния период касационните състави са председателствани от
председателя на съда съдия Мария Тодорова, заместник – председателя съдия
Марияна Мицева и най-старшия измежду съдиите - съдия Ваня Вълкадинова.

По касационните производства в деня на разпределянето им или най-
късно на следващия ден съдебните състави са разпореждали насрочване на
делата в открито съдебно заседание и призоваване на страните. Делата са
насрочвани в рамките на месец след образуването им и са разглеждани бързо,
обикновено в едно съдебно заседание.

6. Производство по касационни жалби.
Постъпилите по делата касационни жалби са администрирани

своевременно. Съставите незабавно са разпореждали връчване на книжа на
насрещната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор, след което
съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд.

7. Производства по ДОПК.
Производствата по чл. 75 от ДОПК са администрирани своевременно

Съдът се е произнасял в 24-часовия срок по чл.75, ал. 2 от ДОПК, с
фиксирани начало и край за разкриване на данъчната информация. При
делата по чл. 121 ДОПК се установи, че е спазван 14-дневния срок за
произнасяне на съда с определение, като докладчиците са постановявали
съдебен акт в деня на разпределение на делото.

8. Други дела, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове.
Относно другите частни административни дела, образувани по

разпоредби на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОбС и др. бе констатирано, че съдебните
състави се произнасят със съответния акт своевременно при спазване
разпоредбите на специалните закони.

9. Спрени дела и дела, образувани преди 2019 г.

В кориците на проверените спрени дела се намират  ежемесечни
справки за извършени проверки по повод на спирането – спазена е
разпоредбата на чл. 38, т. 10 от ПАС.  През 2019 г. в Административен съд –
Благоевград са спрени 10 бр. първоинстанционни административни дела и 2
бр. касационни дела, а през 2020 г. – 21 броя първоинстанционни
административни дела и 1 касационно дело. В преобладаващите случаи
спирането е заради висящ преюдициален спор, по-рядко по взаимно съгласие
на страните.

Проверката установи 5 първоинстанционни административни дела,
образувани преди 01.01.2019 г. и неприключили към 31.12.2020 г. Причините
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за продължилите по-дълго производства са спирането им на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 от ГПК, оставяне на жалбата без движение за отстраняване на
нередовности; изискване ответника да представи административната
преписка в цялост; развило се частно производство пред Върховния
административен съд.

10. Искови производства по АПК.
Исковите производства по АПК са разглеждани без забавяне. Делата са

разглеждани обикновено в  рамките на две съдебни заседания и са решавани в
едномесечен срок. При размяната на книжа съдебните състави прилагат
разпоредбата на чл. 163, ал. 2 от АПК, като на ответника е предоставян 14-
дневен срок за отговор.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА
Проверката не установи противоречиво прилагане на законовите

разпоредби в различните съдебни състави.

Проверката  по  движението  и  приключването  в установените срокове
на първоинстанционните и касационните административни дела установи, че
съдиите от АдмС – Благоевград полагат системни усилия за ритмично
разглеждане на делата с цел приключването им в кратък срок, като голяма
част от тях приключват в тримесечен срок. Отлична е организацията на
работа на съдиите във връзка с подробните указания, давани на страните с
разпореждането за насрочване на делото. Похвален е стремежа на
магистратите от АдмС – Благоевград да спазват кратките процесуални
срокове, определени в материалните закони и някои разпоредби на АПК.

Проверяващият екип приема, че са преодолени констатираните при
предишната проверка на ИВСС през 2015 г. слабости и пропуски в работата
на съда.

Извършената проверка на административната дейност на АдмС –
Благоевград налага извод за много добра организация както на работата на
председателя, заместник-председателя на съда и съдиите, в т.ч. и
командированите в съда, така и на работата на съдебните служители.

Съобразно изложените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ
проверяващият екип приема, че не е необходимо да бъдат давани препоръки.

Административният ръководител на Административен съд –
Благоевград съдия Мария Тодорова на основание чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗСВ да
свика общо събрание на съдиите, на което да бъдат обсъдени констатациите в
настоящия акт за резултати от извършена комплексна планова проверка след
запознаване на съдиите с него.

Срок за изпълнение: един месец от датата на получаване на акта.
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