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ОБЩИ ЧАСТИ

Настоящата комплексна планова проверка в Административен съд –
Русе се извърши 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 2017г. и Заповед №
ПП-01-5/28.03.2017г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия
съдебен съвет. Проверката се осъществи в периода от 03.04.2017г. до
06.04.2017г. от инспектор Генади Георгиев и експертите Соня Кочова и
Теодора Телбизова.

Проверяван период

Проверката обхваща периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г.

Обхват на проверката

Проверката включва цялостната дейност на Административен съд –
Русе, а именно: организация на административната дейност на съда;
организация по образуването и движението на делата, както и
приключването им в установените срокове.

Цел на проверката

Проверката има за цел да установи и документира действителното
състояние на дейността на Административен съд – Русе за определения
период, с оглед предприемане на съответните законови мерки.

Предмет на проверката

Проверка на административните дела и касационните
административни дела, разгледани от Административен съд – Русе.

Задача на проверката

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

Непосредствена проверка на деловодните книги, делата и всички
относими към проверката документи; анализ на проверената
документация; случайно подбрани дела и събеседване с административния
ръководител и съответно със съдиите.

Проверката констатира следното:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Административно ръководство

Административното ръководство  на Административен съд- Русе
през проверявания период е осъществявано както следва:

През целия проверяван период, административен ръководител на
съда, председател е била съдия ЕЛГА ЦОНЕВА, втори мандат
председател, такава е от създаването на АС Русе. С  решение на ВСС от
04.04.2017г е избран нов административен ръководител съдия Диан
Василев, встъпил в длъжност на 18.04.2017г.

Заместник административен ръководител на съда е  съдия РОСИЦА
БАСАРБОЛИЕВА съгласно Решение на ВСС по протокол №
14/25.04.2007г, встъпила в длъжност на 14.05.2007 г. Съдия Басарболиева
изпълнява административни функции, възложени с изрична заповед при
отсъствие на председателя на съда.

Щатна осигуреност.

Съгласно утвърденото поименно разписание на длъжностите и
работните заплати на АС Русе през 2015г щатната численост е 32 работни
места, от които 7 магистрати и 25 съдебни служители. Седемте щатни
бройки за магистрати,  в т.ч. 1 щ. бр. за длъжността „административен
ръководител – председател“, 1 щ. бр. за длъжността „заместник на
административния ръководител – заместник председател“, 5 щ. бр. за
длъжността “съдия“са заети.  През 2016г не са настъпили помени в
щатното разписание.

През 2015г. са правораздавали седем съдии, като от месец септември
съдия  Сибила Симеонова е командирована във Върховен административен
съд съгласно Заповед № 1385/10.09.2015г и Заповед № 2339/29.12.2015г на
председателя на ВАС.  От 01.02.2017г съдия Симеонова е повишена в
длъжност „съдия във ВАС”. През 2016г са правораздавали шест съдии,
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доколкото командироването на съдия Симеонова е продължило и през този
период. Със заповеди на административния ръководител на съда, съдиите
са били конфигурирани в шест еднолични съдебни състава и един
касационен /троен/ съдебен състав.

Първоинстанционните състави са следните:
Съдия Сибила Симеонова – ІІ -ви административен състав, със

заповед № 1385/10.09.2015г и Заповед № 2339/29.12.2015г на председателя
на ВАС е командирована във ВАС.

Съдия Диан Василев - ІІІ-ри административен състав,
Съдия Ина Райчева -  ІV-ти административен състав,
Съдия Вилиана Върбанова - V-ти административен състав
Съдия Елга Цонева - VІ-ти административен състав,
Съдия Йълдъз Агуш – VІІ- ми административен състав
Съдия Росица Басарболиева- VІІІ - ми административен състав.

Тройният /касационен/ състав в АС Русе се определя от председателя
на съда с нарочни заповеди за двумесечни периоди. Със същите заповеди
се определят и дните на откритите съдебни заседания по административни
и по касационни дела.

Утвърдената щатна численост за съдебната администрацията в
Административен съд Русе е 24 бройки, от които: 1 (една) щ. бр. за
длъжността „съдебен администратор“, 1 (една) щ. бр. за длъжността
„главен счетоводител“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „управител сграда”, 2
(две) щ. бр. за длъжността  „съдебен помощник” 1  (една)  щ.  бр.  за
длъжността „системен администратор“, 1 (една) щ. бр. за длъжността
„шофьор – изпълнява и функциите на куриер, 1 (една)  щ. бр. за „Връзки с
обществеността“, 1 (една) щ. бр. за длъжността „работник,поддръжка
сграда”, 2 (две ) щ. бр. за длъжността „чистач”,  4 (четири)  щ.  бр.  за
длъжността „съдебен деловодител”, 1 (една) щ.бр. за длъжността „съдебен
деловодител регистратура и архив”, 5 (пет  щ. бр. за длъжността „съдебен
секретар”,, 2 (две) щ. бр. за длъжността „призовкар” 1 (една) щ.бр  за
длъжността „касиер”. Всички щатни бройки са заети.

В съда има утвърдена структура на съдебната администрация в
съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата. Съдебно-
деловодната дейност е организирана по ефективен начин. Разпределението
на функции и задачи между съдебни служители отговаря на нормативните
изисквания при осъществяване дейността на специализираната и на общата
администрация.
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Утвърдените вътрешни правила за организация на работата на
съдебните помощници осигуряват ефективното протичане на работния
процес и оптимална организация на работата им. Препоръчителният брой
на съдебните дела за проучване и изготвяне на проекти на съдебни актове в
месечните графици дават възможност за спазване на качествени критерии,
утвърдени стандарти и срокове за работа.

През 2016г.  е обявен конкурс за заемане на длъжност „Експерт,
връзки с обществеността“, проведен през март, като  в началото на април
съдебният служител е встъпил в длъжност.

След приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията
на съдилищата и Правила за прилагането му, в сила от 01.12.2016 г., две
длъжности са  приведени в съответствие с новия Класификатор: „Главен
специалист – стопанисване на съдебно имущество” в длъжност „Управител
сгради” и длъжност „Експерт, връзки с обществеността” в длъжност
„Връзки с обществеността”.

Съдебните служители притежават необходимата квалификация и
отговарят на изискванията за длъжността, която заемат съгласно
утвърдения Класификатор на длъжностите в администрацията.

Материална база. Условия на труд.
Условията на труд в АС Русе са отлични.  От 01.08.2012г. съдът се

помещава в реновирана сграда, паметник на културата, бившето „Дойче
шуле”. С удостоверение № 130/25.07.2012г. на Гл. архитект на Община
Русе сградата е въведена в експлоатация.

Съдиите работят в самостоятелни кабинети, разположени на третия
етаж в сградата, достъпът до който е при специален пропускателен режим.
Съдебните служители работят също в самостоятелни стаи на втория,
третия и на четвъртия етаж. На прокурорите от Административния отдел
на Окръжна прокуратура - Русе са предоставени два кабинета за ползване.
В сградата са обособени и офис – помещения, с копирна и размножителна
техника. На четвъртия етаж се намира и помещението за Регистратура за
класифицирана информация.

В сутерена на сградата е архива на АдС-Русе, помещения за
задържани лица, стая за служителите от охраната, склад за веществени
доказателства и др. Съдебното деловодство и регистратурата са
разположени в общо помещение на първия етаж, като са обособени
Информационен център и център за запознаване на страните със съдебните
дела. В Информационния център гражданите могат да направят справка за
делата, да ползват нормативната база на АПИС, да напишат и разпечатат
молба/жалба или заявление до съда. Хората с увреждания имат
възможност да прослушат съдебните актове /решения и определения в
аудио вариант/, след предварителна заявка в деловодството, чрез
програмата „Speech Lab 2.0” - синтезатор на българска реч. Съдът
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разполага с три съдебни зали, оборудвани с компютри. От м. ноември
2012г. се извършва звукозапис на съдебните заседания и се управляват
информационните табла, разположени пред всяка зала и в главното фоайе.
Залите са снабдени и с повиквателна уредба. При главния вход е
монтирана платформа за инвалиди, с оглед осигуряване на достъпна среда.
В сградата е монтиран и функционира хидравличен асансьор.
Климатизацията на сградата е с централен чилър, абонатни станции и
въздушни конвектори.

Техническа обезпеченост.

Административен съд – Русе е снабден с необходимата техника и
софтуерни продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали.
Съдът разполага с компютри, доставени през 2008 г. – 10 бр. за съдиите,
главния счетоводител и административния секретар, и компютри,
доставени през 2007 г. за съдебните служители – 18 бр. В края на 2016 г.
са доставени 6 бр. нови персонални компютри, с които са заменени
ползваните от съдиите, а техните са предоставени на съдебните
деловодители. Компютърните конфигурации са инсталирани с Windows
XP Professional операционна система, чиято поддръжка от страна на
Microsoft бе прекратена, а хардуерните изисквания на следващите
операционни системи не отговарят на наличните. Същите проблеми има  и
при сървърите в мрежата, които са три: основен, на който се пазят правата
на потребителите и споделените папки в мрежата, счетоводен софтуер и
ПИС- АПИС; втори, който резервира основния и на който е инсталирана
деловодна програма, и помощен, който поддържа частта от интернет сайта,
включена в рубриката "Дела". Домейн контролерът на мрежата е на базата
на операционна система Windows 2003 Server, както и помощния сървър.
Сървърите са закупени през 2007 и 2008 г. Съдиите и служителите
разполагат с двустранно печатащи мрежови принтери и скенери,
разположени на всеки от трите етажа.

По проект на Върховния административен съд за създаване на
единна деловодна и информационна система (ЕДИС), ВАС и всички 28
административни съдилища бяха свързани през виртуални частни мрежи в
една система. В нея работи IBM Domino сървър на базата, на който ще
бъде изградена ЕДИС. През цялата 2016 г. е извършено тестване заедно с
паралелната работа със съществуващата деловодна система САС „Съдебно
деловодство”.  Установени са  пропуски и неточности, част от които са
отстранени, а по други се работи. За резултатите от тестването периодично
бяха информирани ВАС и фирмата разработчик – Ай Би Ес. Интернет
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страница с адрес http://www.admcourt-ruse.com се поддържа и обновява
постоянно от системния администратор на съда.

В дейността си съдиите и съдебните служители имат постоянен
достъп на работните си места до правна информационна система АПИС и
Интернет. Относно работата с компютърната техника в съда има
разработени процедури и политики относно използването на
информацията и компютърното оборудване и дейностите с
информационните системи.

Информационно обслужване и информационни технологии
В АдмС– Русе са внедрени и се използват следните софтуерни

продукти:
- Деловодна система: АС „Съдебно деловодство”, разработена от

Информационно обслужване АД, която се ползва от деловодство,
регистратура, съдебни секретари и съдии;

- Система за случайно разпределение на делата (ССРД), разработена
от фирма „Смарт Системс 2000”;

- Система за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС),
разработена от фирма „Смарт Системс 2000”;

- Система „Омекс 2000“, разработена от Омегасофт ООД – ТРЗ,
личен състав и счетоводство;

- „КОНТО”, разработена от ДиУеър ЕООД – счетоводство;
- Софтуерен продукт за синтез на реч „Speechlab 2.0”, разработен от

Българската асоциация за компютърна лингвистика;
- Програма „Хонорари” за изчисляване възнагражденията на вещите

лица.
Всички програмни продукти се актуализират своевременно
Съдът разполага с изградена и подържана интернет страница. Сайтът

ежедневно се актуализира с информация за постановените съдебни актове,
в т.ч. и актовете от инстанционния контрол, график на насрочените и
предстоящи за разглеждане съдебни дела, нормативни актове, банкови
сметки и държавни такси, информация за организацията на работния
процес и актуални новини за дейността на съда.

Използваните информационни продукти и технологии в
Административен съд Русе през проверявания период позволяват бързи и
лесни справки по делата, с което се осигурява откритост, достоверност и
пълнота на информацията, съобразно разпоредбата на чл. 73, ал.1 от ПАС.
Внедрените счетоводни продукти улесняват ръководната дейност и
вземането на управленски решения от страна на административното
ръководство.
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Разпределение на делата на принципа на случайния подбор

До 01.10.2015г., административните дела в АС Русе са се
разпределяли при спазване на принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор
на съдия-докладчик, чрез електронна програма, разработена от ВСС –
“Law Choice”. След тази дата, административните дела в съда се
разпределят чрез внедрената от ВСС „Централизирана система за
разпределение на делата”. С решение на Общото събрание на съдиите в
АС Русе  от 2008г. са одобрени и са действали „Правила за разпределение
на делата” в Административен съд Русе. Последното решение за промяна е
от 01.10.2015г. Същите са публикувани и на официалния интернет сайт на
съда. Съгласно Правилата, постъпилите в регистратурата на съда, книжа се
предават ежедневно, или най- късно на следващия ден  за образуване и
разпределение на председателя, а в негово отсъствие на зам.председателя
на съда, или на определен с изрична заповед съдия. Разпределението на
делата се извършва ежедневно, съобразно тяхната поредност на
постъпване. След разпределението, делата се докладват незабавно на
определените съдии-докладчици. Правилата уреждат случаите на
изключване на съдия от случайния подбор, на преразпределяне на делата
при направен отвод, както и действията, които се предприемат при
отсъствие на съдия докладчик по насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание дело. Уредени са и специфичните случаи на
разпределение с изключване на определен съдия или съдии, както и
изключенията от принципа на случайно разпределение на делата.
Извършеното разпределение се протоколира на хартиен носител, подписан
от разпределящия, който се прилага по делата/т.2.2/. Съгласно Правилата,
делата подлежащи на разглеждане в съкратени процесуални срокове се
докладват незабавно за образуване и се разпределят на дежурния
съдия/т.3/.

Дежурства
Делата, чиито процесуални срокове за разглеждане налагат

незабавно произнасяне се разглеждат по дежурство, а именно: чл.75 от
ДОПК; чл. 60 АПК, чл.72 от ЗМВР; чл.250 от АПК, чл. 16а ЗМ.

С решение на ОС на съдиите са определени дежурствата на съдиите
по седмици, като за целта се изготвя график  за заседания- еднолични и по
касационни състави, както и седмични дежурства за всяка година.
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Със Заповеди на административния ръководител на съда за всяка  от
годините са  утвърдени графици на дежурствата за времето на съдебната
ваканция.

Обща натовареност на съда и продължителност на
производствата.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Административен
съд Русе за 2015г. са разгледани 1152 бр. административни, частни
административни и касационни дела, от които постъпили през годината са
979 дела, а останали за разглеждане от предходен период  са 173 дела.
Средно месечно постъпление е 82 бр. дела  Приключени са 965 бр.  дела
или 84 на сто от делата. 94 % или  907 бр. дела са приключени в 3-
месечен срок. Средната действителна натовареност на съдия в АС Русе е
14.22  дела за разглеждане на месец и 11.91 свършени дела. Висящността
на съда е увеличена от 173 дела в началото на периода, на 187 дела в края
на периода. Продължителността на производствата в АС Русе, при 94% от
делата е била 3 месеца.

От образуваните административни дела преди 01.01.2015г. 16 броя
не са приключили към 31.12.2016г.

 От тях 7  броя са спрени /  адм.  д.  № 344/14,   адм.  дело № 383/14г,
адм. дело № 366/14,  адм. д. № 278/14,  адм. д. № 397/14,  адм. д. № 459/14,
адм. д. № 389/14/ , 7 броя без написани съдебни  актове,  2 дела -  с
оставени без движение жалби.

От образуваните частни административни и касационни дела,
преди 2015г. няма неприключили към 31.12.2016г.

По данни от справките за дейността на съдиите, в Административен
съд Русе за 2016г. са разгледани 1074 административни, частни
административни и касационни дела, от които постъпили през годината
877 дела и останали несвършени от предходен период 187 дела.
Приключени са 824 дела или 77  на сто от делата. Действителната
натовареност на съдия в АС Русе  през 2016г. е била 14.93 дела към дела за
разглеждане, и 11.44 дела към свършени дела на месец. Висящността на
съда е увеличена  от 187 дела в началото на периода на 250 дела в края на
периода, или с 63 дела в повече. Продължителността на производствата в
АС Русе, при 92% от делата е била 3  месеца / 753 бр. са приключили в
този срок, останалите -71 броя над този срок/.
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Процентна натовареност на съдиите и уплътненост на съдебните
заседания
Със заповед № РД- 05-01/05.01.2015 г., издадена на основание

Решение на ВСС, взето по протокол № 22, т.82/29.05.2014 г. и решение на
ОС  от 10.12.2014г.  процента на натовареност на съдиите от АС-Русе  е
изменен, считано от 01.01.2015г – за Председателя – 80%, зам.-
председателя – 90% и за съдиите – 100%.

Със заповед № РД- 06-01/04.01.2016г, процента на натовареност на
съдиите от АС- Русе е запазен същия, както и през 2015г, председателят и
заместник председателя  са започнали да дават и седмични дежурства при
100 % натовареност на делата, които се разпределят на дежурния съдия.
Съдиите в АС Русе  заседават по първоинстанционни дела  два или три
пъти  месечно.

В АС Русе няма постоянно действащи касационни състави. С
графици за заседанията, издавани от председателя за по два месеца са
определени касационните състави, които ще заседават през месеците и
датите на които ще заседават. Съгласно заповедите определените
касационни състави заседават два пъти месечно.

Натовареност по първоинстанционни дела.

За проверявания период съдия Сибила Симеонова /само до
септември  2015г/ е разгледала 81 първоинстанционни дела  в 25   открити
съдебни заседания.  Средно в заседание съдия Симеонова  е разглеждала
по  3.24 дела.

За проверявания период съдия Диан Василев е разгледал 229
първоинстанционни дела в 70 открити съдебни заседания. Средно в
заседание съдия Василев  е разглеждал по 3.27 дела.

За проверявания период съдия Ина Райчева е разгледала 270
първоинстанционни дела в 85 открити съдебни заседания. Средно в
заседание съдия Райчева   е разглеждала по  3.17   дела.

За проверявания период съдия Вилиана Върбанова  е разгледала 181
първоинстанционни дела в 73  открити съдебни заседания. Средно в
заседание съдия Върбанова  е разглеждала по  4.31 дела.

За проверявания период съдия Елга Цонева е разгледала 225
първоинстанционни дела в 72 открити съдебни заседания. Средно в
заседание, съдия Цонева  е разглеждала по около 3.12  дела.
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За проверявания период съдия Йълдъз Агуш е разгледала 318
първоинстанционни дела в 74 открити съдебни заседания. Средно в
заседание, съдия Агуш  е разглеждала по около 4.29  дела.

За проверявания период съдия Росица Басарболиева е разгледала 220
първоинстанционни дела в 49 открити съдебни заседания. Средно в
заседание, съдия Басарболиева  е разглеждала по около 4.48  дела.

Натовареност по касационни дела

За проверявания период / до септември 2015г./ като докладчик в
касационен състав, съдия С.Симеонова е разгледала 46 дела. Съдия
Василев е разгледал като докладчик в касационен състав 137 дела.  Като
докладчик в касационен състав, съдия Райчева е разгледала 152 дела.
Съдия Цонева е разгледала 108 дела, като докладчик в касационен състав.
Съдия Агуш е разгледала като докладчик в касационен състав 134 дела и
съдия Басарболиева- 132 дела.

Изложените данни показват сходна натовареност, както на
първоинстанционните състави, така и на касационните състави и на
докладчиците в касационни състави. Това обстоятелство показва, че
принципът за електронно разпределение се спазва неотклонно, което води
до равномерност на постъпленията на отделните съдии. Съдебните
заседания при отделните първоинстанционни състави са също с еднаква
малка уплътненост, но причината за това е извън съда.

Деловодни книги и регистри - водене и състояние

В съда се водят по години следните книги и регистри:
1. Азбучен указател за  образуваните административни дела и

азбучен указател за касационни дела-  книгите се водят на хартиен и
електронен носител;водят се  от служба „Съдебно деловодство”

2. Описна книга по административни дела и описна книга по
КАНД – книгите се водят на хартиен и електронен носител от съдебните
деловодители;

3. Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни
книжа, води се от служба „Регистратура”

4. Книга за закрити и разпоредителни заседания по
административни дела и книга за закрити и разпоредителни заседания по
КАНД по съдебни състави – книгите се водят на хартиен и електронен
носител от деловодителите;
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5. Регистър на изпълнителните листове, издадени за държавни такси
и суми , присъдени в полза на Адм.С Русе;

6. Регистър на отводите и самоотводите.
7. Входящ дневник – води се на хартиен и електронен носител от

служба „Регистратура”
8. Изходящ регистър – води се на хартиен и електронен носител от

служба „Регистратура
9. Разносна книга за административни дела и разносна книга за

КАНД – книгите се водят на хартиен носител от служба „Регистратура”;
10. Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
11. Книга по чл. 251 ал.3 АПК води се на хартиен носител от служба

„Регистратура”;
12. Книга за открити заседания по административни дела и книга

за открити заседания по КАНД  по състави , водят се от служба „Съдебно
деловодство”

13. Регистър на съдебните решения по чл.235 ал.5 ГПК води се  от
съдебния деловодител - А. Божанова за 2016г и В.Златева за 2015г;

14. Архивна книга по административни и касационни  дела- води
се на хартиен носител от служба „Регистратура”

15. Регистър на актовете, с които преписката е върната,
респективно производството по делото е прекратено и върнато на
първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка,
допълване, изменение в частта за разноските на решението, или
отстраняване на нередности и за администриране на жалбата- води се на
хартиен и електронен носител.

Книгите и регистрите се водят акуратно и последователно, без
изтривания, заличавания и довписвания. 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, съобразно разпоредбата на
73, ал. 1 от Правилник за администрацията в съдилищата.

Организация на работата в Административен съд Русе

1.Нормативни актове публикувани на сайта на Административен съд
Русе.
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Със заповеди на административния ръководител са одобрени и
действат Правила за случайно разпределение на дела в Административен
съд Русе,  Правила за достъп до обществена информация,  Правила за
публикуване на съдебните актове в интернет, Правила за реда и начина на
събиране на държавни такси, Етичен кодекс на съдебните служители,
Правила за поведение в съда и съдебната зала, Правила за работа с
медиите. Публикуването на посочените правила и нормативни актове на
сайта на съда позволяват широка информираност на гражданите за
работата на съда и разширяват достъпа им до правосъдие.

2. Насрочване на делата и организация работата на деловодството,
съдебните секретари и връчителите.

Делата се насрочват ритмично през интервали, съответстващи на
натовареността на АС Русе и на графика на всеки конкретен съдия и
касационен състав.

В съда се следи за изтичане на процесуалните срокове, делата се
докладват незабавно на съдиите и разпорежданията им се изпълняват в
срок. Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, или най-
късно на следващия ден. Съдебните секретари изготвят и предават в срок
протоколите от съдебните заседания. Призовки и съобщения до страните
се изпращат в деня на произнасянето на съда, или най-късно на следващия
ден.

С утвърдени от Административния ръководител на съда Вътрешни
правила е регулирана дейността по прилагане на Наредба №14/18.11.2009г.
за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до
Национална база данни „Население”. Утвърден е редът за извършване на
справки и е определен служител, който може да извършва съответните
справки в системата в диалогов режим.

3. Отлагане на дела.
При проверката в АС Русе не бяха констатирани случаи на отлагане

на цели открити съдебни заседания. Създадена е организация за заместване
в едноличните и касационните състави при внезапно възникнала причина
за отсъствие на съдия.

4. Администриране на спрените и ненасрочени дела
С утвърдени от Административния ръководител на съда Вътрешни

правила е регулирана дейността по проверка на спрените дела. Съгласно
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тези правила и разпоредбата на чл. 88 от ПАС  дейността се осъществява
ежемесечно.

5. Изгубени и унищожени дела преди изтичане срока им на
съхранение.

За проверявания период в съда няма дела, унищожени пред изтичане
на срока за съхранение.

6. Поощрения и наказания на съдии и съдебни служители.
За проверявания период в съда не бяха констатирани случаи на

наложени наказания на магистрати и/или служители, както и на поощрения
на същите. Не са образувани и дисциплинарни производства против съдии.

7. Резултати от предишни проверки на Административен съд Русе
До настоящата проверка, дейността на Административен съд Русе  е

била проверявана от ИВСС през 2013г, обектът на проверката е дейността
на съда за периода 01.01.2011г.- 14.05.2013г. С Акт за резултати от планова
проверка  на АС – Русе са дадени препоръки, които са изпълнени, за което
своевременно е  уведомен ИВСС. Като цяло е дадена много добра  оценка
на организацията на административната дейност на съда, както и
дейността по образуването и движението на делата.  Една от препоръките
към председателя е да се приложат дисциплиниращи мерки към съдия
Райчева заради констатираните забави при обявяването на решенията по
чл. 172, ал.1 АПК. На същата е обърнато внимание на основание чл. 327
ЗСВ  със  заповед на адм. ръководител и председател на АС Разград, тъй
като тя е била командирована в АС Русе от този съд.

8. Участие в обучителни семинари
През 2015г. съдиите са участвали в 20 обучителни семинара,

организирани от НИП, ВСС, Академията по европейско право, Европейска
мрежа за съдебно обучение, ВАС. През 2016г  съдиите са участвали в 7
обучителни семинари, организирани от НИП, ЕМСО, СУ
„Св.Кл.Охридски” . Асоциация на българските административни  съдии.

9. Общи събрания на съдиите
През проверявания период са проведени 13 общи събрания на

съдиите.
През 2015г. са проведени 8 общи събрания за обсъждане на промени

във вътрешните правила относно работата на съда и за уеднаквяване на
съдебната практика, графици за дежурства през съдебната ваканция и
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обсъждане на законопроекти- за изменение на конституцията на Република
България и проект за изменение на ЗСВ, за изменение и допълнение на
Административно-процесуалния кодекс.

През 2016г. са проведени 5 общи събрания  за обсъждане на
изменение на вътрешните правила, за учебната практика по
административно право, ден на отворените врати, за електронното
гласуване за избор на членове на ВСС.

ІI. ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

СЪДИЯ  СИБИЛА СИМЕОНОВА- 2 състав

Съдия Сибила Симеонова, е с 15 г и 1 мес. стаж по чл.164 от ЗСВ.
По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен

съд Русе, през 2015г. / до месец септември/ съдия Симеонова е получила за
разглеждане 104 дела, всички свършени.

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. съдия Симеонова е разгледала 44 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт по същество са 44 дела. Съотношението
на приключени към разгледани дела възлиза на 100 на сто.

          Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм.д. № 90/2015 г., адм.д. № 115/2015 г.и адм.д. № 237/2015 г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Симеонова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.
Съдия  С. Симеонова е извършвала проверка по редовността и

допустимостта на оспорванията до 3 календарни дни след образуването и
разпределението на делата. По оставените без движение нередовни жалби,
на страните са изпращани съобщения в същия ден. След отстраняване на
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нередовностите съдът е насрочвал делото в рамките от 2 до 16 календарни
дни, като по – дългият период се дължи на изискано уточнение от адм.
орган /по адм.д. № 115/2015 г./ и на удължен срок за издаване на съдебно
удостоверение /по адм.д. № 237/2015 г./. Съдът е насрочвал делата с
определения по чл. 157, ал. 1, изр. 2 от АПК при спазване на двумесечния
срок. Определенията съдържат разпореждане за насрочване на делото и
разпореждане за конституиране и призоваване на страните, както и
указания по чл. 171, ал. 4 от АПК за разпределение на доказателствената
тежест. Заседанията по делата насрочване на интервали през месец и по –
малко, което показва, че съдът се стреми към бързото им приключване.
Делата са разглеждани обикновено в едно до три съдебни заседания, като
причина за отлагане на заседанията е събиране на доказателства.
Разглеждани са обикновено в тримесечен срок от образуването.

 През проверявания период няма постановени определения за
отменен ход по същество.

Приключване на делата в установените срокове
През 2015 г. съдия С. Симеонова няма постановени решения извън

едномесечния срок.

Качество на съдебните актове
Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 2015 г.

са обжалвани 17 съдебни акта, постановени от съдия С. Симеонова. От
наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от касационната
инстанция са 16 акта, а са отменени 4 акта. Налага се извод за добро
качество на правораздаване.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия С. Симеонова, по данни от справки
за дейността на съдиите през 2015г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 46 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 46 дела, или 100 на сто. Съдия С.
Симеонова е проверявала редовността на касационните жалби и е
постановявала разпореждане за насрочване в открито заседание
обикновено в деня на образуването на делата. Делата са разглеждани
обикновено в едно съдебно заседание. Решенията са постановявани в
едномесечен срок. Така е по к.адм.д. 197/2015г.; 181/2015г.; 169/2015г.;
84/2015г.; 63 /2015г. и др.
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3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Предявените касационните жалби против постановените от съдия С.
Симеонова решения, са администрирани своевременно. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната жалба
на противната страна. Когато касационната жалба е оставена без движение,
на подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Незабавно след изтичане на срока за отговор, съдът е разпореждал
изпращане на делото по компетентност на Върховния административен
съд.

4. ДЕЛА ПО ДОПК
Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела по ДОПК:

ч.адм.д. № 3/2015 г. и ч.адм.д. № 12/2015 г.
През 2015г., съдия С. Симеонова е разгледала 12 дела по ДОПК,

подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им или най-късно на следващия
работен ден. Исканията за разкриване на данъчна информация са
разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат
изричен срок, с фиксирано начало, в съответствие с разпоредбите на
ДОПК. Исканията за продължаване на мерките са разглеждане в срока по
чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, образувани по разпоредби
на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе установено, че на доклад на съдия С.
Симеонова са били разпределени 2 такива дела по чл. 60 от АПК- адм.д. №
15/2015 г. и адм.д. № 16/2015 г. И по двете дела жалбите са разгледани
същия ден, като след отстраняване на нередовностите, съдът се е
произнесъл в срок до 4 дни.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.

По данни, от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия С. Симеонова  през 2015г. е имало 2 спрени
дела – адм.д. № 11/2015 г. и адм.д. № 292/2015 г. И двете дела са спрени на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Справки за движението на
преюдициалните спорове е правена всеки месец.
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Няма висящи дела образувани и през предходните години.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия С. Симеонова е разгледала 1 дело
по чл.  203  от АПК –  адм.д.  № 352/2015  г.  В рамките на 4  дни след
образуването му, съдия Симеонова е оставила исковата молба без
движение. Дванадесет дни след постъпила молба за оттегляне на иска
съдия Симеонова се е произнесла с определение за прекратяване на
производството.

СЪДИЯ  ДИАН ВАСИЛЕВ- 3 състав

Съдия Диан Василев  е с 15г и 4 мес. стаж по чл.164 от ЗСВ.
По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен

съд Русе, през 2015г. съдия Василев е получил за разглеждане 176 дела, от
тях е свършил 159  дела, а през 2016 г. е получил за разглеждане 173 дела,
от тях е свършил 148  дела. Висящността на състава се е увеличила от 17
на 25 дела.

1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. Василев  е разгледал 105 първоинстанционни дела.
Приключени със съдебен акт са 93 дела.  Съотношението на приключени
към разгледани дела възлиза на 88 на сто.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2016г. съдия Василев е разгледал 73 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт по същество са 57.Съотношението на
приключени към разгледани дела възлиза на 78 на сто.

       Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм.д. № 28/2015 г.,  адм.д. № 279/2015 г.,  адм.д. № 67/2016 г. и
адм.д. № 50/2016 г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Василев бе установено следното:
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Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия  Д. Василев е извършвал проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията в рамките на 2 до 4 календарни дни след
образуването и разпределението на делата. По оставените без движение
нередовни жалби, на страните са изпращани съобщения в същия ден. След
отстраняване на нередовностите съдът е насрочвал делото в същия ден или
до 4 календарни дни. Съдът е насрочвал делата с определения по чл. 157,
ал. 1, изр. 2 от АПК при спазване на двумесечния срок. Само по адм.д. №
50/2016 г. насрочването е 3 месеца и 17 дни, тъй като е проведено
производство за назначаване на особен представител. Определенията
съдържат разпореждане за насрочване на делото и разпореждане за
конституиране и призоваване на страните, както и указания по чл. 171, ал.
4 от АПК за разпределение на доказателствената тежест. Делата са
разглеждани обикновено в едно съдебно заседание, което показва, че съдът
се стреми към бързото им приключване. Разглеждани са обикновено в 2
месечен срок от образуването, с изключение на адм.д. № 50/2016 г. по
гореизложените причини.

През проверявания период за 2015 г. и 2016 г. има постановени по 3
определения за отменен ход по същество. Бяха проверени следните дела:
адм.д. № 112/2016 г., адм.д. № 23/2015 г. и адм.д. № 520/2015 г. По
първото дело съдът е констатирал, че в приложената по делото
административна преписка липсва документация, която е от съществено
значение за правилното разрешаване на спора, поради което е отменил
дадения ход по същество и е задължил лицето да представи документите.
По второто дело съдът е констатирал, че спорът е не само правен, а е
необходимо и произнасяне на вещо лице по допълнителни въпроси, поради
което е отменил дадения ход по същество и е назначил съдебно -
медицинска експертиза. По третото дело съдът е констатирал, че
производството по делото трябва да бъде оставено без движение за
отстраняване на недостатъци, поради което е отменил хода по същество и
дал възможност на лицето да отстрани недостатъците. При трите дела с
отменен ход по същество, е следвало съдът да направи задълбочената
предварителна подготовка на делото за да се избегне постановяването на
такова определение, което забавя производството.

Приключване на делата в установените срокове
През 2015 г. и 2016 г. съдия Д. Василев няма постановени решения

извън едномесечния срок.

Качество на съдебните актове
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Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 2015 г.
са обжалвани 42 съдебни акта, постановени от съдия Д. Василев. От
наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от касационната
инстанция са 27 акта и 5 акта са отменени.

През 2016 г. са обжалвани 22 съдебни акта, постановени от съдия Д.
Василев. От наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от
касационната инстанция са 17 акта, 5 акта са отменени и 1 акт е частично
отменен.

Налага се извод за добро качество на правораздаване.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Д. Василев, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2015г. е разгледал като докладчик в касационен
състав 54 касационни административни и касационни наказателни дела.
Приключени са 49 дела, или 91 на сто. През 2016 г. съдия Д. Василев е
разгледал като докладчик в касационен състав 83 касационни
административни и касационни наказателни дела. Приключени са 74 дела,
или 89  на сто. Съдия Василев е проверявал редовността на касационните
жалби и е постановявал разпореждане за насрочване в открито заседание
обикновено в деня на образуването на делата. Делата са разглеждани
обикновено в едно съдебно заседание. Решенията са постановявани в
едномесечен срок. Така е по к.адм.д. 10/2015г.; 82/2015г.; 55/2015г.;
39/2016г.;  216/2016г. 346/2016г.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Предявените касационните жалби против постановените от съдия Д.
Василев решения, са администрирани своевременно. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната жалба
на противната страна. Когато касационната жалба е оставена без движение,
на подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Незабавно след изтичане на срока за отговор, съдът е разпореждал
изпращане на делото по компетентност на Върховния административен
съд.

4.ДЕЛА ПО ДОПК
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Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела по ДОПК:
ч.адм.д. № 359/2015 г., ч.адм.д. № 423/2015 г., ч.адм.д. № 297/2016 г. и
ч.адм.д. № 338/2016 г.

През 2015г., съдия Д. Василев е разгледал 16 дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им или най-късно на следващия
работен ден. Исканията за разкриване на данъчна информация са
разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат
изричен срок, с фиксирано начало, в съответствие с разпоредбите на
ДОПК. Исканията за продължаване на мерките са разглеждане в срока по
чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

През 2016 г., съдия Д. Василев е разгледал 17 дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок, с фиксирано начало, в
съответствие с разпоредбите на ДОПК. Исканията за продължаване на
мерките са разглеждане в срока по чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, образувани по разпоредби
на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе установено, че на доклад на съдия Д.
Василев за 2015 г. са били разпределени 8 дела, а през 2016 г. – 8 дела.
Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела: ч.адм.д. 287/2016 г.
/чл. 88, ал. 3  от АПК/, ч.адм.д. № 479/2015 г. и ч.адм.д. № 335/2016 г./чл.
250 от АПК/. Констатира се, че съдия Василев се произнася своевременно,
при спазване разпоредбите на специалните закони.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.
По данни, от изготвените за целта на проверката справки, в състава

председателстван от съдия Д. Василев  през 2015г. е имало 2 спрени дела, а
през 2016 г. – 1 дело. Бяха проверени следните дела: адм. д. № 224/2015 г.
и адм.д. № 453/2015 г. Двете дела са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
от ГПК. Справки за движението на преюдициалните спорове е правена
всеки месец.

Няма висящи дела образувани и през предходните години.
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7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период през 2015 г. съдия Д. Василев е разгледал
7 дела по чл. 203 от АПК, а през 2016 г. също 7 дела. Бяха проверени
следните дела:   адм.д.  № 207/2015  г.,  адм.д.  № 260/2015  г.,  адм.д.  №
67/2016 г. и адм.д. № 150/2016 г. Констатира се, че съдия Василев се
произнася по редовността на исковата молба още на следващия ден или до
4 дни след образуването на делото. Първото по делото съдебно заседание е
насрочвано в срок до 1 месец. Съдебно решение е постановявано в срок до
1 месец.

СЪДИЯ  ИНА РАЙЧЕВА- 4 състав

Съдия Ина Райчева с 37 год. и 5 месеца стаж по чл.164 от ЗСВ.

През 2015г съдия Райчева е получила за разглеждане 154 дела,
заедно с останалите от 2014г. 50 дела, или общо 204 дела.  В края на
годината е свършила 140 дела, към края на периода са останали висящи 64
дела.

От обявените за решаване  дела, 11 броя са без написани съдебни
актове / две дела са с обявени решения на 03.04.2017г- адм. дела № 525/15
и 526/15г- по време на извършване на проверката/, а 9 броя с решения,
постановени извън срока по чл. 172, ал.1 АПК.

През 2016г. в състава й са постъпили 158 дела или общо за
разглеждане за 2016г. е имала 222 дела, 105 дела от които е свършила,
останали в края на периода са 117 дела. Висящността на състава й е
увеличена от 64 на 117 дела, или близо 2 пъти.

От обявените за решаване 105 дела през 2016г, 36 дела са без
написани съдебни актове: 5 броя административни дела / 2 броя адм. дела
са с обявени решения на 04.04.2017г- адм. дело № 8/16г и № 9/16г/ и 31
броя касационни административно наказателни  дела, 3 броя с решения,
постановени извън срока по чл. 172, ал.1 АПК.

.
Проверката констатира, че съдия Райчева не е приключила и 7 дела,

образувани през 2014г, които са с ненаписани съдебни актове.
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По 4 от тях решенията се обявени на 05.04.2017г, по време на
извършване на проверката:   адм. дело № 23/14г,  адм. дело № 153/14, адм.
дело № 260/14,  адм. дело № 365/14г.

Останали са  3 броя дела, образувани през 2014г  с ненаписани
решения:

 адм. дело № 31/14, обявено за решаване на 23.04.2014г,
 адм. дело № 302/14, обявено за решаване на 23.10.2014г
 адм. дело № 376/14г, обявено за решаване на 12.01.2015г.
 Не са приключили и 2 дела, по които жалбите са били оставени без

движение, след което съдът не е предприел никакви действия:
Адм. дело № 241/14, жалбата е оставена без движение с

разпореждане от 03.07.2014г, представени са доказателства  на 28.07.2014г,
след което съдът не е предприел дължимите процесуални действия.

Адм. дело № 283/14,  образувано на 28.07.2014г, на 12.08.2014г с
разпореждане е оставена жалбата без движение за внасяне на държавна
такса, такава е внесена и представена на 20.08.2014г, с друго разпореждане
от 21.08.2014г жалбата отново е оставена без движение,  на 26.08.2014г е
депозирана молба от страна съгласно указанията. След този момент съдът
е бездействал.  Производството по делото е прекратено като недопустимо с
определение от 21.04.2017г./след приключване на проверката/.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

          По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. съдия Райчева е разгледала  122 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт са 70 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2016г. съдия Райчева е  разгледала 108 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт са 39 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. дело. № 212/15г и адм. дело № 486/2015г., адм. дело №
133/2016, адм. дело № 258/16г, адм. дело № 131/2016, адм. № 19/16

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Райчева бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.
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Съдия Райчева е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията  в различни срокове след разпределението
им. По оставените без движение нередовни жалби, на страните са
изпращани съобщения в същия ден- например по адм. дело № 212/2015г,
както и по адм. дело № 486/2015г, в деня, в който е образувано делото,
съдът е постановил разпореждане за оставяне без движение жалбата за
внасяне на д.т. и отстраняване на др. нередовности. Съдът е прилагал
стриктно разпоредбата на чл.159 от АПК при установена недопустимост на
жалбите. Съдът е насрочвал делото също в рамките на различни срокове,
например по адм. дело № 486/15г и адм. дело № 212/15г - 10 календарни
дни, след отстраняване на нередовностите на оспорванията.

 Съдът е насрочвал делата с определения по чл.157, ал.1, изр.2 от
АПК при спазване на двумесечния срок. Определенията съдържат
разпореждане за насрочване на делото и разпореждане за конституиране и
призоваване на страните, както и указания по чл.171, ал.4 от АПК и за
разпределение на доказателствената тежест. Изключение се установи при
две дела: адм. дело № 131/2016г, което е образувано на 21.04.2016г., а
разпореждане  чл. 157 АПК / поставен е щемпел, в който е отбелязано, че
следва да се връчи препис от доказателствата на ответника, който може да
даде писмен отговор в 14 дневен срок/ е постановено на 14.07.2016г, т.е.
след повече от 2 месеца. Същото се установява и по адм. дело №
133/2016г., образувано на 22.04.2016г, разпореждането с щемпел е
постановено на 14.07.2016г,  след повече от 2 месеца. Първото заседание и
по двете дела е насрочено за след 1 седмица- 21.07.2016г. Решенията са
постановени в месечен срок. Забавата при тези дела  е във фазата на
насрочване на делото, след което съдът  в кратки срокове е провел
съдебните заседания и е обявил решението.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец, с
изключение на времето на съдебната ваканция.  По- голяма част от делата
са разглеждани обикновено в до две съдебни заседания, но има и такива,
по които са проведени повече от 3 открити съдебни заседания. Като
пример за това е адм. дело № 486/2015г, което е било разгледано в 3
открити съдебни заседания. Причината за това е неизпълнение на
възложената задача от вещото лице и непредставяне на заключение. Делата
са разглеждани  обикновено в тримесечен срок след образуването, като
има отделни случаи в които производството е продължило до 6 месеца-
адм.  дело № 19/2016г,   адм.  дело № 486/2015г.   Има и дела,  които са
приключили в 1 м. срок – например адм. дело 212/15г.
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През проверявания период, съдия Райчева е постановила едно
определение за отменен ход по същество по първоинстанционно дело-
адм. дело № 512/2015г. То е образувано по чл.459 ИК, разгледано в едно
съдебно заседание- 11.11.2015г, в което е обявено за решаване. На
16.11.2015г, в  срока за произнасяне е депозирана молба за поправка на
съдебен протокол. С определение от 17.11.2015г. е отменен хода по
същество и е възобновено производството, насрочено е о.с.з  на
18.11.2015г, решението е обявено на 27.11.2015г. Причината за
възобновяването на производството не е свързана с подготовката на съдия
докладчика за съдебното заседание.

Няма спрени дела.

Приключване на делата в установените срокове

През проверявания период съдия Райчева има постановени  решения
извън едномесечния срок както следва: за 2015г. – 9 дела:

1 дело със забава над 1г,  забава от 6 мес. да 12 мес. – 2 дела,  забава
от 3 до 6 мес.- 2 бр,  забава от 1 до 3 мес.- 4 броя.

 Адм. дело № 75/15- забава от 8 месеца: 02.04.2015-03.12.2015

Адм. дело № 235/15- забава 2 мес.25 дни: 17.09.2015-12.12.2015

Адм. дело № 247/15- забава 2 мес.2 дни: 18.06.2015-20.08.2015

Адм. дело № 294/15- забава 1г, 3 мес.25дни: 08.07.2015-03.11.2016

Адм. дело № 341/15- забава 1 мес.3 дни: 19.11.2015-22.12.2015

Адм. дело № 345/15- забава 1 мес.4 дни: 19.11.2015-23.12.2015

Адм. дело № 372/15- забава 5 мес.22 дни: 04.02.2016-26.07.2016

Адм. дело № 425/15- забава 3 мес.22 дни: 03.12.2015-25.03.2016

Адм. дело № 474/15- забава 10мес.11 дни: 10.12.2016-21.10.2016

През 2015г съдия Райчева не е написала съдебните актове и по 13
дела :

Адм. дело № 87/15- обявено за решаване на 02.04.2015г.

Адм. дело № 214/15г- обявено за решаване на 29.10.2015г

Адм. дело № 408/15- обявено за решаване на 22.10.2015г

Адм. дело № 413/15г- обявено за решаване на 19.11.2015г
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Адм. дело № 429/15г- обявено за решаване на 10.12.2015г

Адм. дело № 440/15г- обявено за решаване на 27.01.2016г

Адм. дело № 525/15г- обявено за решаване на 16.02.2016г

Адм. дело № 526/15г- обявено за решаване на 16.02.2016г

Адм. дело № 543/15г- обявено за решаване на 09.02.2016г

Адм. дело № 546/15г- обявено за решаване на 04.05.2016г

Адм. дело № 625/15г- обявено за решаване на 31.03.2016г

Адм. дело № 663/15г- обявено за решаване на 15.09.2016г

Адм. дело № 669/15г- обявено за решаване на 15.09.2016г

Забележка : По две от делата –  адм.  дело № 525/15  и 526/15
решенията са обявени на 03.04.2017г по време на проверката.

През 2016г  съдия Райчева  има постановени решения извън
месечния срок  по 3 дела: 2 дела със забава от 3 мес. до 6 месеца и 1 дело
със забава до 3 мес.

Адм. дело № 75/16г, забава 4 мес. и 24 дни, 02.06.2016г- 26.10.2016г.

Адм. дело № 318/16г, забава  1 мес.25 дни, 27.10.2016-22.12.2016г

Адм.дело № 323/16, забава 4 мес.11дни, 27.10.2016- 08.03.2017г

През 2016г съдия Райчева не е написала съдебните актове по 7 дела:

Адм. дело № 8/16- обявено за решаване на 28.07.2016г.

Адм. дело № 9/16г- обявено за решаване на 13.01.2017г

Адм. дело № 37/16- обявено за решаване на 24.03.2016г

Адм. дело № 113/16г- обявено за решаване на 03.11.2016г

 Адм. дело № 176/16г- обявено за решаване на 10.11.2016г

 Адм. дело № 187/16г- обявено за решаване на 06.12.2016г

 Адм. дело № 291/16г- обявено за решаване на 16.11.2016г

Забележка: Решенията по адм. дела № 8/16г и № 9/16г са обявени
на 04.04.2017г, по време на извършване на проверката.

Качество на съдебните актове
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Относно качеството на правораздаване бе установено, че през
проверявания период са обжалвани 44 съдебни акта, постановени от съдия
Райчева. От наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от
касационната инстанция са 32 акта. Отменени са 7 изцяло, а  частично - 2
акта. Посочените данни показват, че е налице добро качество на
правораздаване на съдия Райчева- 72 % от обжалваните решения са
потвърдени от горната инстанция.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Райчева, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2015г. и 2016г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 152 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 94 дела, или 61.8 на сто.

Съдия Райчева е проверявала редовността на касационните жалби и е
постановявала разпореждане за насрочване в открито заседание
обикновено в деня на образуването на делата, с изключение на к.а.н.д №
312/2016г, което е насрочено след изтичане на двумесечния срок от
образуването му.

           Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание.
Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д.
56/2015г; 92/2015г; 163/2015г.; 238/2016г.; 188/2016г.; 312/2016г.; 97
/2016г. 29/2016г. Изключение е  к.адм. д. № 131/2016 г, което е обявено за
решаване на 18.05.2016г, а решението е постановено на 29.08.2016г.- 70
дни забава.

От всички дела, разпределени на съдия Райчева за 2016г, 33 дела  са
обявени за решаване, но съдебни актове към момента на приключване на
проверката  не са написани.

От обявените за решаване  през 2016г, 33 броя касационни
административни наказателни  дела са с ненаписани актове:

КАНД № 30/2016г, обявено за решаване на 17.02.2016г

КАНД № 40/2016г, обявено за решаване на 17.02.2016г

КАНД № 72/2016г, обявено за решаване на 23.03.2016г

КАНД № 92/2016г, обявено за решаване на 13.04.2016г

КАНД № 108/2016г, обявено за решаване на 27.04.2016г
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КАНД № 121/2016г, обявено за решаване на 27.04.2016г

КАНД № 151/2016г, обявено за решаване на 08.06.2016г

КАНД № 163/2016г, обявено за решаване на 08.06.2016г

КАНД № 177/2016г, обявено за решаване на 15.06.2016г

КАНД № 185/2016г, обявено за решаване на 29.06.2016г

КАНД № 199/2016г, обявено за решаване на 06.07.2016г

КАНД № 202/2016г, обявено за решаване на 06.07.2016г

КАНД № 206/2016г, обявено за решаване на 06.07.2016г

КАНД № 209/2016г, обявено за решаване на 06.07.2016г

КАНД № 215/2016г, обявено за решаване на 13.07.2016г

КАНД № 218/2016г, обявено за решаване на 13.07.2016г

КАНД № 220/2016г, обявено за решаване на 13.07.2016г

КАНД № 221/2016г, обявено за решаване на 13.07.2016г

КАНД № 232/2016г, обявено за решаване на 13.07.2016г

КАНД № 241/2016г, обявено за решаване на 13.07.2016г

КАНД № 244/2016г, обявено за решаване на 21.09.2016г

КАНД № 248/2016г, обявено за решаване на 21.09.2016г

КАНД № 257/2016г, обявено за решаване на 21.09.2016г

 КАНД № 278/2016г, обявено за решаване на 05.10.2016г

КАНД № 290/2016г, обявено за решаване на 05.10.2016г

КАНД № 347/2016г, обявено за решаване на 02.11.2016г

КАНД № 348/2016г, обявено за решаване на 09.11.2016г

КАНД № 350/2016г, обявено за решаване на 09.11.2016г

КАНД № 361/2016г, обявено за решаване на 07.12.2016г

КАНД № 389/2016г, обявено за решаване на 21.12.2016г

КАНД № 391/2016г, обявено за решаване на 21.12.2016г

КАНД № 397/2016г, обявено за решаване на 21.12.2016г

КАНД № 407/2016г, обявено за решаване на 21.12.2016г
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Забележка: Решенията по канд № 389/16, 391/16, 397/16 и 407/16 са
обявени на 27.04.2017г, след приключване на проверката.

Остават ненаписани решения по 29 дела.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Райчева
съдебни актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда.
Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от
касационната жалба на противната страна, обикновено в деня на
постъпването и. Когато касационната жалба е оставена без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил за изтичането на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на Върховния
административен съд. Така е по адм.д. № 304/16г и др.

4. ДЕЛА ПО ДОПК

През 2015г. и 2016г., съдия Райчева е разгледала 28 дела по чл.75
ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове.

 През 2015г е разгледала 13 дела по чл. 75 ДОПК, при които
произнасянето е в рамките на 24 часа, като по две от делата – ч. адм. дело
№ 239/15г и 246/15г е констатирана забава от по 1 ден, съдебните актове са
обявени на следващия ден.

През 2016г е разгледала 15 дела по чл. 75 ЗОПК, по които съдебните
актове са обявени  незабавно. Всички дела са образувани в деня на
постъпването им. Исканията за разкриване на данъчна информация са
разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат
изричен срок, с фиксирани начало и край, в съответствие с разпоредбите на
ДОПК.

През 2015  и 2016г  съдия Райчева е разгледала по 6 дела по чл. 121
ДОПК, или общо 12 дела. Съгласно чл. 121 ал.5 ДОПК съдът следва да се
произнесе с определение в 14 дневен срок. Изключения  са констатирани
по 3 дела от 2015г. и 1 дело от 2016г:
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 ч.адм. д. № 232/15- забава от 2 дни, ч. адм. дело № 409/15- забава от
13 дни,  ч.  адм.  дело № 461/15г – забава от 14 дни,  ч.  адм.  дело № 153/15-
забава от 5 дни.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите частни административни дела, образувани по
разпоредби на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др., които са общо 5 дела за двете
години  бе установено, че съдия Райчева  се произнася своевременно, при
спазване разпоредбите на специалните закони. Проверени бяха следните
дела: ч. адм. дело № 360/16 - по чл. 250 АПК, ч.адм. дело № 198/16г –
също по чл.  250  АПК, адм. дело № 304/16 –  чл.  60  АПК,  по които са
спазени процесуалните срокове.

Адм. дело № 360/16г е образувано на 1.11.2016г,   по чл. 250 АПК,
разпореждане е постановено на 2.11.2016г.

 Адм. дело № 198/16г е образувано на 24.06.2016г, по чл. 250 АПК,
на 27.06.16 г е оставено без движение, на 01.07.2016г е постановено
разпореждане.

Адм. дело № 304/16г е образувано на 13.09.2016г, пр. основание чл.
60, ал.5 АПК. Определение е постановено на 14.09.2016г.

Проверено е и адм. дело № 488/15г, образувано по жалба против
резултати от избори /чл. 459 от ИК/. То е образувано на 28.10.2015г, на
следващия ден е постановено разпореждане за насрочване, първото с.з. е
проведено на 04.11.2015г, отложено за 06.11.2015г за събиране на
доказателства, в това заседание е даден ход по същество. Решението е
обявено на 11.11.2015г. В това производство съдът е извършвал
процесуалните действия във възможно най- кратки срокове, предвид
характера му.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Райчева няма спрени дела.

В състава на съдия Райчева има три дела, образувани преди 2015г. и
неприключили. Същите са образувани през 2014г и все още са
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неприключени, поради неизготвени решения: - адм. дело № 31/2014г и
адм. дело № 302/14г., адм. дело № 376/14г

Адм. дело № 31/2014г. е образувано на 20.01.2014г по жалба срещу
заповед за премахване на незаконен строеж, с правно основание
разпоредби на ЗУТ, с определение от 23.01.2014г. е оставено без движение,
на 31.01.2014г с разпореждане  съдът е разпоредил да се връчи препис на
ответната  страна и е насрочил открито с.з. за 13.02.2014г. Производството
се е развило в още две заседания – 06.03.2014г  и на 24.04.2014г. От този
момент съдът бездейства и не е обявил решението вече почти 3 години.

Адм. дело № 302/2014г е образувано на 14.08.2014г, същият ден е
постановено разпореждане,с което е оставено без движение, с определение
от 01.09.2014г е насрочено с.з. за 25.09.2014г, отложено за изготвяне на
експертиза за 23.10.2014г. Съдът е обявил в с.з. на 23.10.2014г че ще се
произнесе с решение в месечен срок, но такова не е обявено към момента
на проверката.

Адм. дело № 376/2014г е образувано на 13.10.2014г, същият ден е
постановено разпореждане,с което е насрочено за 31.10.2014г. в това
съдебно заседание съдът е обявил делото за решаване. С молба от
04.11.2014г ответникът по жалбата е представил доказателства и съдът с
определение от 05.11.2014г е възобновил производството, отменяйки
определението за даване на ход по същество. Проведени са още 3 с.з. –
17.11.2014г, 18.12.2014г, 12.01.2015г.  Съдът е обявил в с.з. на 12.01.2015г
че ще се произнесе с решение в месечен срок, но такова не е обявено към
момента на проверката.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През 2015 г., съдия Райчева е разгледала 6 искови производства по
АПК. Три от тях е прекратила – адм. дело № 124/15г /по искане на ищеца
за отказ от спорното право/,  адм. дело № 156/15 и  адм. дело № 248/15.
Две дела са оставени без движение: адм. дело № 469/15 и адм. дело №
660/15 г. Проверката констатира, че повече от една година съдия Райчева
не е предприела действия по насрочване на делата или прекратяването им,
ако е счела, че исковата молба е нередовна. Този срок надхвърля
значително разумния срок, в който съдът се произнася по допустимостта и
редовността на исковите молби, предмет на разглеждане.
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Адм. дело № 469/2015г е образувано на 15.10.2015г, иск по ЗОДОВ.
С  разпореждане от 23.10.2015г. е оставена исковата молба без движение за
внасяне на държавна такса, която е внесена и представена вносна бележка
на 02.11.2015г. След повече от 1 месец- на 17.12.2015г  с определение
съдът отново е оставил без движение исковата молба. На 15.01.2016 г
страната е представила уточнителна молба. От 15.01.2016г  до момента на
проверката съдия Райчева не е предприела процесуални действия, с които
да установи дали нередовностите на исковата молба да отстранени и ако
това е така да насрочи делото. Повече от 1 г  съдът е  бездействал.

Адм. дело № 660/2015г е  образувано на 28.12.2015г, иск по ЗОДОВ.
С разпореждане от 06.01.2016г исковата молба е оставена без движение,
уточнения са депозирани на 18.01.2016г, като съдът отново  е оставил без
движение молбата с разпореждане от 22.01.2016г. На 08.02.2015г е
депозирана молба с уточнения, като от този момент, повече от 1 година,
съдът бездейства и непредприема действия по насрочване или
прекратяване на делото.

Едно  от делата - адм. дело № 360/15г  е приключило с решение  на
27.10.2015г: в тримесечен срок от образуването му на 31.07.2015г,
проведени  2 с.з.,  с решение, потвърдено от ВАС.

През 2016г съдия Райчева е получила за разглеждане 2 производства,
които все още са висящи.

Адм. дело № 298/16 – образувано е  на 07.09.2016г, съдът на
25.01.2017г с определение е оставил без движение исковата молба, като в
случая е допусната необоснована забава от повече от 4 месеца за
произнасяне по редовността и допустимостта на исковата молба. С
разпореждане от 27.01.2017г съдът е насрочил делото за 08.02.2017г.
Проведено е още едно съдебно заседание на 20.03.2017г,  в което делото е
обявено за решаване, решението е обявено на 20.04.2017г.

Адм. дело № 208/16 е образувано на 06.07.2016г, иск по ЗОДОВ. На
07.07.2016г с разпореждане е оставена исковата молба без движение, на
18.07.2016г  и 01.09.2016 г са представени исканите доказателства.На
09.09.2016г е постановено определение  за конституиране на страните,
разпоредено да бъде изпратен препис от исковата молба на ответника за
отговор в 14 дневен срок, съобразно разпоредбата на чл.163, ал.2 от АПК,
насрочено е с.з.29.09.2016г. съдът е насрочил делото за разглеждане на
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29.09.2016г. Проведени са още съдебни заседания- на 13.10.2016г, на
10.11.2016г, 08.12.2016г, 12.01.2017г, 16.02.2017г, 02.03.2017г, 20.03.2017г,
в което е обявено за решаване. На 28.03.2017г е депозирана молба за
поправка на протокол, възобновено е производството с определение от
11.04.2017г. - след приключване на проверката.

От проверените адм. дела, образувани по искови молби с правно
основание чл. 203 АПК може да се направи извод, че съдия Райчева
необосновано забавя проверката по допустимостта и редовността на
исковите молби. По две от делата, след оставянето им без движение повече
от 1 година съдия Райчева не е предприела процесуални действия по
насрочване на делата в съдебно заседание. / адм. дела № 469/15 и №
660/15/

СЪДИЯ  ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА- 5 състав

Съдия Вилиана Върбанова, е с 18г и 8 мес. стаж по чл.164 от ЗСВ.
По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен

съд Русе, през 2015г. съдия Върбанова е получила за разглеждане 183 дела,
от тях е свършила 146  дела., а през 2016 г. е получила за разглеждане 199
дела, от тях е свършила 158  дела. Висящността на състава е леко
увеличена- от 37 на 41 дело.

1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. Върбанова е разгледала 98 първоинстанционни дела.
Приключени със съдебен акт са 71 дела.  Съотношението на приключени
към разгледани дела възлиза на 72 на сто.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2016г. съдия Върбанова е разгледала 83 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт по същество са 59.Съотношението на
приключени към разгледани дела възлиза на 71 на сто.
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          Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм.д. № 656/2015 г., адм.д. № 666/2015 г., адм.д. № 122/2016 г. и
адм.д. № 238/2016 г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Върбанова бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

           Съдия  В. Върбанова е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията в рамките на следващия ден или до 5
календарни дни след образуването и разпределението на делата.
Изключение прави адм.д. № 656/2015 г., което е оставено без движение 1
месец след образуването на делото. Следва да се посочи, че
разпорежданията за оставяне без движение са изписани на ръка. По
оставените без движение нередовни жалби, на страните са изпращани
съобщения в същия ден. След отстраняване на нередовностите съдът е
насрочвал делото същия ден /адм.д.  № 656/2015  г./,  4  дни /адм.д.  №
666/2015 г./, 22 дни /адм.д. № 122/2016 г./ и 1 месец и 5 дни /адм.д. №
238/2016 г.-продължителността се дължи на годишен отпуск на съдията/,
като самото насрочване се осъществява с щемпел с датата на насрочване на
заседанието.Съдът е насрочвал делата с определения по чл. 157, ал. 1, изр.
2 от АПК в следните срокове: 3 месеца /адм.д. № 656/2015 г./, 2 месеца и 6
дни /адм.д. № 666/2015 г., 2 месеца и 13 дни /адм.д. № 122/2016 г./ и 1
месец и 16 дни /адм.д. № 238/2016 г./. Използван е щемпел „да се изпрати
жалбата и доказателствата към нея на страните за представяне на писмен
отговор и посочване на доказателствата в 14 дневен срок от получаването”.
Делата са разглеждани в 1 до 4 съдебно заседание, като основания за
отлагане на делото са: разпит, допълнителна задача към експертиза, разпит
и документи,експертиза и представяне на документи. Заседанията са
насрочвани през 1 или 2 месеца, което показва, че съдът се стреми към
бързото им приключване. Делата са разглеждани: 4 месеца и 3 дни /адм.д.
№ 656/2015 г./, 5 месеца /адм.д. № 666/2015 г./, 5 месеца и 13 дни /адм.д. №
122/2016 г./ и 2 месеца и 23 дни. /адм.д. № 238/2016 г./.
            През проверявания период за 2015 г. и 2016 г. има постановени по 2
определения за отменен ход по същество. Бяха проверени следните дела:
адм.д. № 335/2015 г., адм.д. №  50/2016 г. и адм.д. № 157/2016 г. По
първото дело съдът е констатирал, че е представена молба с вх. №
1972/17.07.2015 г. с изложени в нея обстоятелства за внезапно възникнала
невъзможност на страната и нейния представител да присъства на
проведеното на 16.07.2015 г. съдебно заседание, поради което е отменил
хода по същество с оглед осигуряване на правото на защита на
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жалбоподателя. По второто дело съдът е констатирал, че в представената
административна преписка липсват доказателства за размера на главницата
и лихви за периоди и с оглед дадените задължителни указания на ВАС е
отменил хода по същество и е задължил ответника да попълни делото с
такова доказателство. По третото дело съдът е констатирал, че
жалбоподателят изрично уточнява, че предмет на жалбата му е решение по
оценката на потребностите на кандидат – потребителя на услугата „личен
асистент”, „домашен помощник” и определяне на индивидуален месечен
бюджет точки на определената от кмета на община Русе комисия, която не
е призована като ответник в производството, поради което отменя хода по
същество и заличава като ответник кмета на община Русе и конституира
като ответник комисията.При трите дела с отменен ход по същество, е
следвало съдът да направи задълбочената предварителна подготовка на
делото за да се избегне постановяването на такова определение, което
забавя производството.

Приключване на делата в установените срокове
През 2015 г. и 2016 г. съдия В. Върбанова няма постановени

решения извън едномесечния срок.

Качество на съдебните актове
Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 2015 г.

са обжалвани 23 съдебни акта, постановени от съдия В. Върбанова. От
наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от касационната
инстанция са 21 акта, 4 акта са отменени и 3 акта са частично отменени.

През 2016 г. са обжалвани 35 съдебни акта, постановени от съдия В.
Върбанова. От наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от
касационната инстанция са 18 акта, а 5 акта са отменени.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия В. Върбанова, по данни от справки
за дейността на съдиите през 2015г. е разгледал като докладчик в
касационен състав 59 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 49 дела, или 83  на сто.  През 2016  г.
съдия В. Върбанова е разгледал като докладчик в касационен състав 91
касационни административни и касационни наказателни дела.
Приключени са 75 дела, или 82 на сто. Съдия Върбанова е проверявала
редовността на касационните жалби и е постановявала разпореждане за
насрочване в открито заседание обикновено в деня на образуването на
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делата, с изключение на дело 243/2016г, което е насрочено в тримесечен
срок от образуването му по обективни причини-съдебна ваканция .

 Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно заседание.
Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по к.адм.д.
39/2015г.; 44/2015г.; 11/2015г.; 170/2016г.;  104/2016г. 47/2016г.,

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Предявените касационните жалби против постановените от съдия В.
Върбанова решения, са администрирани своевременно. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната жалба
на противната страна. Когато касационната жалба е оставена без движение,
на подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Незабавно след изтичане на срока за отговор, съдът е разпореждал
изпращане на делото по компетентност на Върховния административен
съд.

4.ДЕЛА ПО ДОПК
Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела по ДОПК:

ч.адм.д. № 283/2015 г., ч.адм.д. № 290/2015 г., ч.адм.д. № 74/2016 г. и
ч.адм.д. № 228/2016 г.

През 2015г., съдия В. Върбанова е разгледал 23 дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок, с фиксирано начало, в
съответствие с разпоредбите на ДОПК. Исканията за продължаване на
мерките са разглеждане в срока по чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

През 2016 г., съдия В. Върбанова е разгледал 25 дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им или най – късно на следващия
работен ден. Исканията за разкриване на данъчна информация са
разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат
изричен срок, с фиксирано начало, в съответствие с разпоредбите на
ДОПК. Исканията за продължаване на мерките са разглеждане в срока по
чл. 121, ал. 5 от ДОПК.
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5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, образувани по разпоредби
на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе установено, че на доклад на съдия В.
Върбанова за 2015 г. са били разпределени 3 дела, а през 2016 г. – 2 дела.
Бяха проверени следните дела: ч.адм.д. № 507/2015 г. /чл. 459, ал. 1 от ИК/,
ч.адм.д. № 659/2015 г. /чл. 54 АПК/, ч.адм.д. № 47/2016 г. и ч.адм.д. №
365/2016 г. /чл. 250 от АПК/. Констатира се, че съдия Върбанова се
произнася своевременно, при спазване разпоредбите на специалните
закони.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.
По данни, от изготвените за целта на проверката справки, в състава

председателстван от съдия В. Върбанова  през 2015г. е имало 2 спрени
дела, а през 2016 г. – 4 дела. Бяха проверени следните дела: адм.д.  №
117/2015 г., адм.д. № 278/2014 г., адм.д. № 140/2016 г. и адм.д. № 331/2016
г. Двете от дела са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, а две от
тях – на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. И по четирите дела справки
за движението на преюдициалните спорове или за постъпила молба за
възобновяване е правена всеки месец.

Няма висящи дела образувани и през предходните години.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период през 2015 г. съдия В. Върбанова е
разгледала 4 дела по чл. 203 от АПК, а през 2016 г. 5 дела. Бяха проверени
следните дела: адм.д. № 404/2015 г., адм.д. № 375/2015 г., адм.д. №
200/2016 г. и адм.д. № 296/2016 г. Първото по делото съдебно заседание е
насрочвано в срок до 2 месец. Съдебно решение е постановявано в срок до
1 месец.

СЪДИЯ  ЕЛГА ЦОНЕВА  - шести състав
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Съдия Елга Цонева, която е и административен ръководител на
съда за целия проверяван период е с 37г. и 9 мес. юридически стаж  по
чл.164 от ЗСВ.

Правораздава в Административен съд Русе от създаването му на
03.01.2007г., като през същото време е и административен ръководител, до
избора на нов председател, с решение на ВСС от 04.04.2017г., встъпил в
длъжност на 18.04.2017г.

През 2015г съдия Цонева е получила за разглеждане 124 дела,
останали висящи от 2014г – 18 дела, или общо 142 дела. В края на годината
е свършила 116 дела, останали висящи са  26 дела. През 2016г на нейн
доклад са постъпили 119 дела или общо за разглеждане е имала 145 дела,
от които е свършила 130 дела, останали са висящи 15 дела. Висящноста на
състава й е намалена   от 26 на 15 дела, или близо 2 пъти.

1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. съдия Цонева  е разгледала 81 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт са 63 дела.  Съотношението на
приключени към разгледани дела възлиза на 80 на сто.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2016г. съдия Цонева а е разгледала 62 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт са 51 .Съотношението на приключени
към разгледани дела възлиза на 82 на сто.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 499/2015г.; 267/2015г.; 351/2016г.; 111/2016г.;
82/2016г.;

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Цонева бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.
Съдия Цонева е извършвала проверка по редовността и

допустимостта на оспорванията в рамките от 3  до 7 календарни дни след
разпределението им. Нередовните жалби са оставяни без движение, като
съобщения са изпращани на страните в същия ден. При установена
недопустимост на жалбите, съдът е действал при стриктно спазване
разпоредбата на чл.159 от АПК. След отстраняване на констатираните
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нередовности по жалбите, последните са разглеждани от съдебния състав в
рамките на 7 календарни дни. Както по редовните и допустими жалби, така
и по тези с отстранени нередовности, съдът в рамките до 8 календарни дни
след проверката им, се е произнасял с определение за насрочване на делото
при спазване на двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от АПК. В същото
определение, съдът е конституирал страните по делото, съобразно
разпоредбата на чл.154 от АПК. Това определение съдържа указания за
разпределение на доказателствената тежест на страните, както и за
конкретните обстоятелства от значение за делото, които се нуждаят от
доказване, съобразно разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК.

Заседанията по делата са насрочвани на интервали през по- малко от
месец, което показва, че съдът се стреми към бързото им приключване.
При проверката се не установиха  дела с повече  от 2 съдебни заседания,
като проверените  дела от 2016г  са разгледани в едно съдебно заседание и
решенията са произнесени в рамките на по- малко от 1 месец. Отлаганията
се дължат на по-късно преценена необходимост от събиране на нови
доказателства или за даване на възможност на страните да се запознаят с
новопредставени доказателства.

През проверявания период, съдия Цонева е постановила 2
определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела.

По адм.д. №  671/2015г., в срока за произнасяне с решение е
постановено определение за отменен ход по същество, поради
непредставено доказателство - заповед от ответника. Производството е
насрочено за 23.03.2015г, след като ответникът е изпълнил задължението
си за представяне на доказателството и в същото съдебно заседание е
обявено за решаване. Решението е обявено на 21.04.2015г. През 2016г
едно дело е с отменен ход по същество: адм. дело № 94/2016 г. С
определение от 12.07.2016г. съдът отменя протоколно определение от
29.06.2016г.  за даване на ход по същество и указва на жалбоподателя, че
не сочи доказателства за несъществуването на процесната  сграда от 2005г.
На 08.09.2016г. е даден ход по същество и решението е обявено на
05.10.2016г. Към момента на проверката делото се намира във ВАС по
касационна жалба.  При двете дела с  отменен ход по същество, е следвало
съдът да проучи задълбочено книжата преди съдебно заседание
Задълбочената предварителна подготовка на делото, изразена в подробно
определение по чл.154, чл.157, ал.1 и чл.171, ал.4 от АПК, би избегнала
постановяването на такова определение, което забавя производството.

Приключване на делата в установените срокове



40

През проверявания период съдия Цонева има 3 постановени решения
извън едномесечния срок- 1 дело през 2015г- адм. дело № 53/2015г,
последно съдебно заседание на 30.09.2015г., решението  е обявено на
11.11.2015г.- 10 дни след срока.  През 2016г. е забавила решенията по две
дела - адм. дело № 31/2016г. и адм. дело № 22/2016г., като закъсненията са:
по първото дело – над 1 месец / 35 дни/ и по второто- до 3 месеца/ 81 дни/.
Адм. дело 31/2016г е обявено за решаване на 20.04.2016г, решението е
постановено на 17.08.2016г, адм. дело № 22/2016г – последно с.з. на
28.09.2016г , решението е обявено на 20.01.2017г. /

Качество на съдебните актове
Относно качеството на правораздаване бе установено, че през

проверявания период са върнати от проверка 44  обжалвани съдебни акта,
постановени от съдия Цонева. Изцяло потвърдени от касационната
инстанция са 29 акта,  няма изменени актове, отменен изцяло е 1 акт.
Данните показват добро качество на правораздаване от страна на съдия
Цонева.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Цонева, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2015г. и 2016г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 108 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 96 дела, или 89 на сто. Съдия Цонева е
проверявала редовността на касационните жалби и е постановявала
разпореждане за насрочване в открито заседание обикновено в деня на
образуването на делата. Делата са разглеждани обикновено в едно съдебно
заседание. Решенията са постановявани в едномесечен срок. Така е по
к.адм.д. 220/2015г.; 182/2015г.; 201/2015г.; 130/2015г.; 158/2015г.;
267/2016г.; 5/2016г.; 112/2016г. и др.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Касационните жалби против постановените от съдия Цонева съдебни
актове са администрирани незабавно след постъпването им в съда. Съдът
се е произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната
жалба на противната страна, обикновено в деня на постъпването й, или на
следващия ден. Когато касационната жалба е оставена без движение, на
подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
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констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Съдът е следил за изтичане на срока за отговор, след който незабавно е
разпореждал изпращане на делото по компетентност на Върховния
административен съд. Така е по адм.д.  № 304/16г и др.

4. ДЕЛА ПО ДОПК

През 2014г. и 2015г., съдия Цонева е разглеждала дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове, за първата година 16 бр,
за втората – 20 бр. Делата по чл. 75 и чл. 21  ДОПК се разпределят на
дежурен съдия. Решенията са обявявани в същия ден, в който са
образувани.  Проверени бяха адм. дела №№ 350/15, 353/15, 61/16, 62/16,
159/16, 191/16 и 209/16.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите частни административни дела, образувани по
разпоредби на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе констатирано, че съдия Цонева
се е произнасяла със съответния акт, своевременно при спазване
разпоредбите на специалните закони. Проверено беше адм. дело №
489/2015г,  образувано по чл.459 ИК, разгледано в едно съдебно заседание
- 04.11.2015г /спазен срока по чл. 459, ал.5 ИК/, като решението  е обявено
в срока по  ал.7 от същия текст.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.

По данни от изготвените, за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Цонева, към момента на проверката са спрени 3
дела- едно  през 2015г /адм. дело № 270/15г/  и 2 през 2016г-  адм. дела №
305/16 и 97/16. Проверени бяха и трите дела.

Адм. дело № 270/2015г е образувано на 09.05.2015г по жалба с
правно основание Закона за държавния служител. С определение от
17.06.2015г. е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до решаването на
адм. дело № 263/15г по описа на АС Русе. Извършвани са 12 справки за
движението на това дело, като е констатирано, че на 05.12.2016г
решението е влязло в сила и производството е възобновено с определение
от 08.12.2016г.

Адм. дело № 305/2016г е образувано по ЗОДОВ, спряно е с
определение от 07.12.2016г на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до
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произнасяне на ВАС по ТД № 2/2016г. Правени са 2 справки от интернет
страницата на ВАС. Решението на ВАС е обявено на 15.03.2017г и
производството по адм. дело № 305/16г  е възобновено  с определение от
28.03.2017г.

Адм. дело № 97/2016 г. е образувано по ЗОДОВ, спряно на
11.04.2016г на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на адм.
дело № 94/16 на АС Русе, всеки месец са правени справки, последната на
06.03.2017г. Спазена  е разпоредбата на чл. 38, т. 10 от ПАС.

Няма висящи дела образувани през предходните години.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период, съдия Цонева  е разгледала 8 дела,
образувани с правно основание чл.203 от АПК. В срок  до 7 календарни
дни след образуването им, съдия Цонева  се е произнасяла с определение
по чл.157, ал.1 от АПК. С това определение са конституирани страните,
делото е насрочено и е разпоредено да бъде изпратен препис от исковата
молба на ответника за отговор в 14 дневен срок, съобразно разпоредбата на
чл.163, ал.2 от АПК. Делата са насрочвани бързо и разглеждани
обикновено в едно открито съдебно заседание, по изключение в  две
открити съдебни заседания. Общото впечатление е, че производствата по
чл.203 от АПК са разглеждани от съдия Цонева експедитивно, без
забавяне.  Проверени са адм. дело №  126/2016г.,  адм. дело № 305/2016г
адм. дело №  364/2015 г. и адм. дело № 628/2015г. Двете дела от 2015г са
разгледани в едно съдебно заседание, решението е обявено в едномесечния
срок по чл.172, ал.1. АПК.

Производството по адм. дело № 126/2016г е прекратено с
определение в з.з. на 27.04.2016г, /в 7 дневен срок след образуването му на
20.04.2016 г. поради неподсъдност на спора е изпратено на РС Русе на
основание чл. 135, ал.2 АПК/.

Производството по адм.  дело № 305/2016г е образувано на
14.09.2016г,  на 06.10.2016г е изискано  НАХД № 481/2016 г. по описа на
Районен съд - гр. Русе, за послужване.  Две съдебни заседания са
отложени по молби на страните - с.з. на 07.12.2016г и 14.12.2016г, като
редовно първо съд. заседание е насрочено на 26.04.2017г.
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СЪДИЯ  ЙЪЛДЪЗ АГУШ- 7 състав

Съдия Йълдъз Агуш, е с  19 г. и 6 мес. стаж по чл.164 от ЗСВ.
По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен

съд Русе, през 2015г. съдия Агуш е получила за разглеждане 177 дела, от
тях е свършила 153 дела, през 2016г – 178 дела, от които свършила 153.
Висящността на състава е еднаква  за двете години- 24, съответно 25 броя.

2. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. съдия Агуш е разгледала 99 първоинстанционни дела.
Приключени със съдебен акт са 80 дела.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2016г. съдия Агуш е разгледала 77 първоинстанционни дела.
Приключени със съдебен акт  са 58 дела.

Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм. д. №№ 46/2015г.; 374/2015г.; 318/2015г.; 339/2016г.;
167/2016г.; 148/2016г.; 116/2016г.; 36/2016г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия Агуш
бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.
Съдия  Й. Агуш е извършвала проверка по редовността и

допустимостта на оспорванията в рамките от 2 до 20  календарни дни след
образуването и разпределението на делата. Например по адм. дело №
329/2016г. съдът в тридневен срок след образуването на 29.09.2016г, с
разпореждане от 03.10.2016г е  оставил без движение жалбата.  Съдът
стриктно е прилагал разпоредбата на чл.159 от АПК при установена
недопустимост на жалбите. По редовните и допустими жалби, съдът се е
произнасял с определение за насрочване на делото, веднага след
проверката, при спазване на двумесечния срок по чл.157, ал.1, изр. 2 от
АПК. След отстраняване на нередовностите по оспорванията, съдът също
се е произнасял с определение за насрочване на делото в рамките на  5 – 10
календарни дни.
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Заседанията по делата са насрочвани на интервали през месец.
Проверените дела са разглеждани обикновено в едно, по изключение - две
открити съдебни заседания и приключват в тримесечен  срок след
образуването. В едно съдебно заседание са приключили следните дела:
адм. дело № 46/15г, 374/15г, 318/15г, 76/15, 329/16г, 167/16г, 148/16г,
116/16, 36/16г. По адм. дело № 516/15г производството се е провело в 2
съдебни заседания.

През проверявания период, съдия Агуш е постановила 6
определения за отменен ход по същество по първоинстанционни дела,
през 2015г – 4 бр. и през 2016г- 2 броя.

По адм.д. № 44/2015г. съдът е постановил определение за отменен
ход по същество поради необходимост от назначаване на съдебно-
икономическа експертиза, което е станало на следващия ден, в който е бил
обявен ход по същество. Новото съдебно заседание е насрочено за след 25
дни, в което делото е обявено за решаване.

По адм.д. № 377/2015г., съдия Агуш е възобновила производството
поради непредставяне на техническа документация от жалбоподателя, но
същото е насрочено бързо – след 14 дни.

По адм.д. № 534/2015г. съдът е възобновил производството поради
необходимост от събиране на допълнителни доказателства във връзка с
твърдения за дискриминация, като следващото съдебно заседание е
насрочено в рамките на 3 седмици.

По адм. дело № 80/2016г съдът е констатирал, че не представен
заверен препис от административната преписка, след представянето й
веднага е насрочил ново съдебно заседание, в което е обявено за решаване
делото, решението е обявено  след 20  дни. По същата причина е
възобновено и производството по адм. дело № 136/16г - за  представяне на
доказателства за получаване от ответника на доказателства. Като основна
причина, за забавяне на производството, във всички посочени случаи на
отменен ход по същество може да се посочи недостатъчно задълбоченото
проучване на постъпилите по делата книжа преди съдебно заседание. Но
въпреки това съдът е насрочвал следващото съдебно заседание в кратки
срокове, поради което производството не е било забавяно, но от друга
страна са били отстранени пропуски, които биха довели до неправилно
решение.

Приключване на делата в установените срокове
През проверявания период съдия Агуш няма постановени решения

извън едномесечния срок.
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Качество на съдебните актове
Относно качеството на правораздаване бе установено, че през

проверявания период са обжалвани 56 съдебни акта, постановени от съдия
Агуш. От наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от касационната
инстанция са 45 акта, или 80 на сто от върнатите актове. Отменени са 4
акта или 7 на сто,  1 акт е изменен. Налага се извод за добро качество на
правораздаване.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Агуш, по данни от справки за
дейността на съдиите през 2015г. и 2016г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 134 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 123 дела, или 92  на сто. Съдия Агуш,
както и в предишните състави е проверявала редовността на касационните
жалби и е постановявала разпореждане за насрочване в открито заседание,
незабавно след образуването на делата.

 Съдия Агуш е проверявала редовността на касационните жалби и е
постановявала разпореждане за насрочване в открито заседание
обикновено в деня на образуването на делата. Делата са разглеждани
обикновено в едно съдебно заседание. Решенията са постановявани в
едномесечен срок. Така е по к.адм.д. 156/2015г.;43 /2015г.; 78/2015г.;159
/2016г.; 200 /2016г. 110/2016г.и др.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Предявените касационните жалби против постановените от съдия
Агуш решения, са администрирани в рамките на до 5 дни след
постъпването им в съда. Съдът се е произнасял с разпореждане за връчване
на препис от касационната жалба на противната страна. Когато
касационната жалба е оставена без движение, на подателя е изпращано
съобщение с точни указания, както за констатираните пропуски, така и за
последиците от неизпълнението им. Незабавно след изтичане на срока за
отговор, съдът е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд.

4. ДЕЛА ПО ДОПК

През 2016г. и 2015г., съдия Агуш е разгледала 41 дела по чл.75 от
ДОПК, подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са



46

образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок, с фиксирано начало, в
съответствие с разпоредбите на ДОПК. По 4  дела – ч. адм. дело № 237/16
и № 240/16 , № 332/16, 341/16 , 432/16г произнасянето на решението  е  на
следващия ден, след 24 часовия срок.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, образувани по разпоредби
на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе установено, че съдия Агуш се произнася
своевременно и при спазване разпоредбите на специалните закони. На
нейн доклад са били разпределени 7 такива дела- едно по чл. 250 АПК-
адм. дело № 382/16, едно дело по ИК-  адм. дело № 514/15г. По последното
дело след образуването му веднага с разпореждане от същия ден
09.11.2015г е насрочено за 13.11.2015г, проведено е това открито с.з. и
отложено за преброяване на бюлетини за 18.11.2015г. Решението е
обявено в срок- на 25.11.2015г, не е обжалвано.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.

По данни, от изготвените за целта на проверката справки, в състава
председателстван от съдия Агуш  през 2015г е имало 1 висящо дело,
спряно на 14.05.2015г.- адм. дело 64/2015г., което е възобновено на
17.11.2015г и към момента на проверката решено.

През 2016г съдебният състав на съдия Агуш е постановил
определения за спиране по 6 дела, от които три са спрени до постановяване
на ТР по ТД № 2/2016г на ВАС. На 15.03.2017г. ВАС се е произнесъл и
производствата са били възобновени. Това са :адм. дела № № 65/2016,
104/16 и 105/16г. Спряно е било и адм. дело № 107/16г с определение от
20.04.2016г, възобновено на 03.11.2016г. Спиране е постановено и по кан
дело № 191/2016г  до влизане в сила на решение по адм. дело № 474/2015 г
по описа на АС Русе. Справки за движението на преюдициалните спорове
е правена всеки месец.

Няма висящи дела образувани  през предходните години.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК
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През проверявания период, съдия Агуш е разгледала 2 искови
производства по АПК- адм. дело № 269/15г и адм. дело № 430/15г.
/изпратено по подсъдност на Районен съд Русе/.

 В производството по адм. дело № 269/15г се установи следното:  В
рамките на 7  календарни дни след образуването му, съдия Агуш се е
произнасяла с определение по чл.157, ал.1 от АПК. С определението са
конституирани страните, делото е насрочено и е разпоредено да бъде
изпратен препис от исковата молба на ответника за отговор в 14 дневен
срок, съобразно разпоредбата на чл.163, ал.2 от АПК. Делото е насрочено в
триседмичен срок, първото с.з. от 07.07.2015г е отложено по молба на
страна за 14.07.2015г.това съдебно заседание е единствено, в него е даден
ход по същество и решението е обявено на 05.08.2015г.- в триседмичен
срок. Бързината с което е приключило делото е показателна – от
09.06.2015г. до 05.08.2015г.

СЪДИЯ  РОСИЦА БАСАРБОЛИЕВА- 8 състав

Съдия Росица Басарболиева, е с  21г. и 7 мес. стаж по чл.164 от
ЗСВ.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. съдия Басарболиева е получила за разглеждане 166
дела, от тях е свършила 147  дела, а през 2016 г. е получила за разглеждане
157 дела, от тях е свършила 130  дела. Висящността на състава й е
увеличена  от 19 на 27 дела.

1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА,
РАЗГЛЕДАНИ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2015г. Басарболиева  е разгледала 90 първоинстанционни
дела. Приключени със съдебен акт са 76 дела. Съотношението на
приключени към разгледани дела възлиза на 84 на сто.

По данни от Справка за дейността на съдиите в Административен
съд Русе, през 2016г. съдия Басарболиева е разгледала 63
първоинстанционни дела. Приключени със съдебен акт по същество са 50.
Съотношението на приключени към разгледани дела възлиза на 79 на сто.
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Чрез случаен подбор бяха проверени следните първоинстанционни
дела: адм.д. № 138/2016 г., адм.д. № 125/2016 г., адм.д. № 225/2015 г. и
адм.д. № 550/2015 г.

От проверените първоинстанционни дела, разгледани от съдия
Басарболиева бе установено следното:

Действия на съда при образуване и разглеждане на делата в
открито съдебно заседание.

Съдия  Р. Басарболиева е извършвала проверка по редовността и
допустимостта на оспорванията в същия ден или до 3 календарни дни след
образуването и разпределението на делата. По оставените без движение
нередовни жалби, на страните са изпращани съобщения в същия ден. След
отстраняване на нередовностите съдът е насрочвал делото в рамките от 2
до 13 календарни дни. Съдът е насрочвал делата с определения по чл. 157,
ал. 1, изр. 2 от АПК при спазване на двумесечния срок. Определенията
съдържат разпореждане за насрочване на делото и разпореждане за
конституиране и призоваване на страните, както и указания по чл. 171, ал.
4 от АПК за разпределение на доказателствената тежест. Делата са
разглеждани обикновено в едно съдебно заседание, което показва, че съдът
се стреми към бързото им приключване. Разглеждани са обикновено в 2
месечен срок от образуването.

През проверявания период за 2015 г. има постановени 2
определения за отменен ход по същество по адм.д. № 107/2015 г. и адм.д.
№ 286/2015 г. По първото дело съдът е констатирал, че в последното по
делото съдебно заседание е допуснато изменение на иска по искане на
ищеца и тъй като това е станало в отсъствието на ответника е необходимо
да се отмени дадения ход по същество и да се запознае ответника с това
обстоятелство. По второто дело съдът е констатирал, че по делото са
останали неизяснени фактически обстоятелства, които са от съществено
значение за решаване на спора, поради което е отменил дадения ход по
същество и се задължава ответникът да представи доказателства за
определени доказателства. При двете дела с отменен ход по същество, е
следвало съдът да направи задълбочената предварителна подготовка на
делото за да се избегне постановяването на такова определение, което
забавя производството.

Приключване на делата в установените срокове
През 2015 г. и 2016 г. съдия Р. Басарболиева няма постановени

решения извън едномесечния срок.
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Качество на съдебните актове
Относно качеството на правораздаване бе установено, че през 2015 г.

са обжалвани 30 съдебни акта, постановени от съдия Р. Басарболиева. От
наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от касационната
инстанция са 20 акта, 1 акт е частично отменен и 2 акта са отменени.

През 2016 г. са обжалвани 24 съдебни акта, постановени от съдия Р.
Басарболиева. От наличните данни е видно, че изцяло потвърдени от
касационната инстанция са 23 акта, а 3 акта са отменени.

Налага се извод за добро качество на правораздаване.

2. КАСАЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КАСАЦИОННИ
НАКАЗАТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

През проверявания период съдия Р. Басарболиева, по данни от
справки за дейността на съдиите през 2015г. е разгледала като докладчик в
касационен състав 53 касационни административни и касационни
наказателни дела. Приключени са 48 дела, или 85  на сто.  През 2016  г.
съдия Р. Басарболиева е разгледала като докладчик в касационен състав 79
касационни административни и касационни наказателни дела.
Приключени са 65 дела, или 82 на сто.

Съдия Басарболиева е проверявала редовността на касационните
жалби и е постановявала разпореждане за насрочване в открито заседание
обикновено в деня на образуването на делата. Делата са разглеждани
обикновено в едно съдебно заседание. Решенията са постановявани в
едномесечен срок. Така е по к.адм.д. 32/2015г.; 224/2015г.; 14/2015г.;
46/2016г.;408 /2016г.; 27/2016г.; 101/2016г. и др.

3. АДМИНИСТРИРАНЕ НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ

Предявените касационните жалби против постановените от съдия Р.
Басарболиева решения, са администрирани своевременно. Съдът се е
произнасял с разпореждане за връчване на препис от касационната жалба
на противната страна. Когато касационната жалба е оставена без движение,
на подателя е изпращано съобщение с точни указания, както за
констатираните пропуски, така и за последиците от неизпълнението им.
Незабавно след изтичане на срока за отговор, съдът е разпореждал
изпращане на делото по компетентност на Върховния административен
съд.

4.ДЕЛА ПО ДОПК
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Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела по ДОПК:
ч.адм.д. № 47/2015 г., ч.адм.д. № 476/2015 г., ч.адм.д. № 92/2016 г. и
ч.адм.д. № 282/2016 г.

През 2015г., съдия Р. Басарболиева е разгледала 21 дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им или най-късно на следващия
работен ден. Исканията за разкриване на данъчна информация са
разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК. Определенията съдържат
изричен срок, с фиксирано начало, в съответствие с разпоредбите на
ДОПК. Исканията за продължаване на мерките са разглеждане в срока по
чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

През 2016 г., съдия Р. Басарболиева е разгледала 14 дела по ДОПК,
подлежащи на разглеждане в съкратени срокове. Всички дела са
образувани в деня на постъпването им. Исканията за разкриване на
данъчна информация са разглеждани в срока по чл.75, ал.2 от ДОПК.
Определенията съдържат изричен срок, с фиксирано начало, в
съответствие с разпоредбите на ДОПК. Исканията за продължаване на
мерките са разглеждане в срока по чл. 121, ал. 5 от ДОПК.

5. ДРУГИ ДЕЛА РАЗГЛЕЖДАНИ В СЪКРАТЕНИ
ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Относно другите административни дела, образувани по разпоредби
на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе установено, че на доклад на съдия Р.
Басарболиева за 2015 г. са били разпределени 4 дела, а през 2016 г. – 5
дела. Чрез случаен подбор бяха проверени следните дела: ч.адм.д. №
283/2016 г., ч.адм. № 498/2015 г. /чл. 60 от АПК/ и ч.адм.д. № 110/2016 г. и
ч.адм.д. № 401/2015 г. /чл. 250 от АПК/. Констатира се, че съдия
Басарболиева се произнася своевременно, при спазване разпоредбите на
специалните закони.

6. СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И ДЕЛА
ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 01.01.2015г.
По данни, от изготвените за целта на проверката справки, в състава

председателстван от съдия Р. Басарболиева  през 2015г. е имало 1 спряно
дело, а през 2016 г. – 5 дела. Бяха проверени следните дела: адм.д. №
160/2015 г., адм.д. № 254/2016 г. и адм.д. № 223/2016 г. Първите две дела
са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Справки за движението
на преюдициалните спорове е правена всеки месец. Третото дело е спряно
на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК по взаимно съгласие на страните.
Възобновено е 2 дни след постъпване на молба за възобновяване.
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Няма висящи дела образувани и през предходните години.

7. ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК

През проверявания период през 2015 г. съдия Р. Басарболиева е
разгледала 3  дела по чл.  203  от АПК,  а през 2016  г. 5 дела. Бяха
проверени следните дела: адм.д. № 108/2016 г., адм.д. № 342/2016 г.,
адм.д. № 85/2015 г. и адм.д. № 160/2015 г. Първите три дела са
разглеждани единствено в закрити заседания. По първото дело съдия
Басарболиева е прекратила производството на следващия ден след
образуването му. По второто дело в рамките на 4 дни след образуването
му, съдия Басарболиева е оставила исковата молба без движение.
Дванадесет дни след постъпила молба за оттегляне на иска съдия Р.
Басарболиева се е произнесла с определение за прекратяване на
производството. По третото дело съдът е прекратил производството 6 дни
след постъпване на молба за отстраняване на нередовности. По четвъртото
дело съдът е проверил редовността на жалба в 2 - дневен срок. Решението е
постановено в 4 – дневен срок след съдебното заседание. Делото е
насрочено бързо и е разгледано в едно съдебно заседание.

На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните изводи:

                                И З В О Д И

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност

В Административен съд Русе, през проверявания период
01.01.2015г.- 31.12.2016г., всички щатни бройки, включително съдии и
съдебни служители са били заети. Макар с формално попълнен състав на
съдиите в съда реално са правораздавали не седем, а шест съдии, тъй като
съдия Сибила Симеонова  е била командирова от 14.09.2015 г. до заемане
на длъжността по надлежния ред във ВАС, което се е случило на
01.02.2017 г. Въпреки това, останалата щатна осигуреност е способствала
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безпрепятствено правораздаване и равномерно натоварване на съдебните
състави в съответствие с броя на постъпилите през периода дела.

2. Материална база и техническа обезпеченост

През проверявания период и до настоящия момент материалната
база на Административен съд Русе е отлична. Съдът разполага със
самостоятелна сграда, която е напълно достатъчна за работата на съда.
Работната площ на съдии и съдебни служители е достатъчна за нормалното
му функциониране.

Съдът е технически обезпечен за нормална работа.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Административен съд Русе са внедрени необходимите
информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии в Административен съд Русе,
позволяват бързи и лесни справки по делата, с което се осигурява
откритост, достоверност и пълнота на информацията, съобразно
разпоредбата на чл. 73, ал.1 от ПАС. Внедрените счетоводни продукти
улесняват ръководната дейност и вземането на управленски решения от
страна на административното ръководство.

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 АС Русе е
равномерна, като броят на делата е съобразен с тяхната фактическа и
правна сложност. Административният ръководител на съда е бил със
средна натовареност от 90%, а съдиите с 100 % от първоинстанционните
дела. През първата година на проверявания период 94 на сто от делата са
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приключени в тримесечен срок, а през 2016г.- 92 на сто. 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-
Русе е добре организирана от административния ръководител на съда,
съдия Елга Цонева, която е ръководител на съда от създаването му през
2007г. 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, съобразно разпоредбата на чл.73
ал.1 от ПАС. 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.

Със съответната заповед е регулирана дейността по прилагане на
разпоредбите на Наредба №14/18.11.2009г. за реда и начина за
предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база
данни „Население”.

Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно в
съответствие със Заповедта на Административния ръководител на съда.

 Със заповед № 166/02.07.2013г на председателя на Адм.С Русе е
инсталиран модул за известяване за наближаване на изтичащ срок за
изготвяне на съдебен акт на компютрите  на съдебните секретари, с оглед
спазването на сроковете по чл. 172, ал.1 АПК. Във връзка с констатираните
забави по администриране, движение и приключване на делата,
разпределени на доклад на съдия Ина Райчева,  председателят на съда
съдия Цонева е обръщала внимание на същата чрез изготвяните справки за
спрени и ненасрочени дела – 8 броя за 2015г и 4 броя за 2016г, с чието
съдържание съдия Райчева е била запозната срещу подпис.  На същата е
било наложена дисциплинираща мярка „обръщане на внимание” по чл. 327
ЗСВ със заповед № РД-08-059/09.07.2013г. на председателя на АС-
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Разград. При периодичната атестация съдия Райчева е получила оценка
„много добра” с решение на ВСС по Протокол № 41/16.07.2015г

Към момента на приключване на проверката в АС Русе беше
изискана отново справка за делата, които са с ненаписани съдебни актове.
От нея се установява, че  съдия Райчева по 3  първоинстанционни адм.
дела, образувани през 2014г. не е изготвила съдебни актове, а именно :
адм. дела №№ 31/2014г,  302/2014г. и  376/2014г.

 От  адм. дела, образувани  и разгледани  през 2015г от съдия
Райчева 11 броя са с ненаписани  съдебни актове,   а именно: адм. дело №
87/15, 214/15, 408/15, 413/15, 429/15, 440/15,543/15, 546815, 625/15, 663/15,
669/15.

От делата, образувани и разгледани през 2016г – 5 броя дела на
съдия Райчева са с ненаписани решения: адм. дело № 37/16, 113/16,
176/16, 187/16, 291/16. Или общо за двете години 16 административни
дела, разпределени на съдия Райчева  са с ненаписани съдебни актове.

При касационните наказателни административни дела  се установи,
че от образуваните през 2016г дела без съдебни актове са 31 броя,
подробно описани в раздела за съдия Райчева.

Общо броят на ненаписаните съдебни актове по административни и
касационни дела възлиза на 50 броя, включително делата от 2014г .

Няма загубени дела.

Няма дела, унищожени преди изтичане на срока за съхранение.

Няма отложени цели съдебни заседания.

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. Но произнасянето
по редовността на жалбите и исковите молби и съответно насрочването на
делата е ставало в период от  3 до 7 календарни дни. Установено е
изключение само за  съдия Райчева, която има констатирани забави в
произнасяне по редовността на исковата молба: адм. дело № 298/16г  / 4
месеца от образуване на делото до разпореждане за оставяне без
движение/, адм. дело 660/15г, което след като молбата е оставена без
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движение 22.01.2016г не е насрочено, адм. дело № 469/15г, което след
оставяне без движение на 17.12.2015г е все още ненасрочено.

 По същия начин, в срок до 1 седмица се е произнасял съда и след
отстраняване на констатираните нередовности по оспорванията и исковите
молби. Тези срокове са адекватни на необходимата в административния
процес бързина на производството.

2. Движение на първоинстанционните административни дела.

Първо съдебно заседание е насрочвано в двумесечния срок по
чл.157, ал.1 от АПК. Но в някои от определенията за насрочване липсват
детайлни разпореждания за конституиране на страни по чл.154, ал.1 от
АПК и указания за разпределяне на доказателствената тежест по чл.171,
ал.4 от АПК, което е довело до забавяне на производството по част от
делата в две насоки. От една страна липсата на детайлни указания по
чл.171, ал.4 от АПК води до разглеждане на делата в повече от две съдебни
заседания. От друга страна липсата на разпореждания за конституиране на
страни по чл.154, ал.1 от АПК и указания за разпределяне на
доказателствената тежест по чл.171, ал.4 е причина за постановените
определения за отмяна на хода по същество, което забавя производството.
Установи се, че по малък брой дела съдиите Райчева и Върбанова не
изготвят разпореждане като отделен акт, а върху съдебните книжа слагат
щемпел, с чиито текст  се указва да се връчат преписи на ответника от
доказателствата и насрочване на първото съдебно заседание.

 За проверявания период 2015-2016г  са установени 15  дела, които
са оставени без движение към момента на извършване на проверката-  7
броя от образуваните през 2016г , всичките на доклад на съдия Райчева :
адм. дело № 38/16,  57/16, 124/16, 132/16, 144/16, 192/16 и 193/16г, както и
8 броя, образувани през 2015г, също на доклад на съдия Райчева : 379/15,
416/15, 419/15, 439/15, 460/15, 469/15, 630/15, 660/15. По тези дела след
като е оставил без движение молбата или жалбата, съдът е получил
уточнителни молби и съответно исканите доказателства и не е предприел
процесуални действия по насрочване на делото, прекратяване или друго
дължимо действие.

Беше установено, че за проверявания период са постановени 24
определения за отменен ход по същество /през 2015г – 9 бр. и през
2016г – 15 бр/.  Процентното съотношение на делата с отменен ход към
свършените /1789 бр./  е 1.34 %, което проверката счита за минимален
брой.  Основната причина за отмяна на хода по същество е недостатъчно
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задълбоченото проучване на книжата преди съдебно заседание. Беше
констатирано, че по две дела причина е подаване на молба от страните за
поправка на съдебен протокол от последното съдебно заседание. Броят на
делата с отменен ход по същество, макар и минимален  създава
впечатление за подценена предварителна подготовка на делата, който
недостатък в работата следва да бъде преодолян.

Заседания по делата са насрочвани в кратки срокове – до един месец.
В отчетните доклади на съда  са посочени  причините за  отлагането на
делата - свързани с изготвянето на заключения от страна на вещите лица,
нередовно призоваване, конституиране на страни, обикновено по дела по
ЗУТ и ЗКИР. Преобладават случаи за  отлагане на делото по причина
неизготвена в срок и непредставена в срок експертиза.

3. Приключване на делата

През проверявания период 2015-2016г  в Административен съд Русе
се установи, че има постановени решения по първоинстанционни дела
извън едномесечния срок по чл. 172, ал.1 от АПК- 27 броя, а именно:

през 2015г- 9 бр.  на съдия Райчева и 1 брой на съдия Цонева,
през 2016г- 5 броя, от които на съдия Райчева – 3 броя, на съдия

Цонева- 2 броя.
Освен решенията, постановени извън едномесечения срок по чл. 172,

ал.1 АПК проверката констатира, че и 16 адм. дела са с ненаписани
съдебни актове, всичките на съдия Райчева, описани подробно в раздела за
нейния състав/ 5 броя за 2015г и 11 броя за 2016г/.

При касационните дела  се установи,  че само при едно от тях
решението е извън срока по чл. 221, ал.1 АПК- кнад № 131/16- обявено за
решаване на 18.05.2016г, изготвено решение на  29.08.2016г- забава от 42
дни. Същото е разпределено на съдия Райчева.

От обявените през 2016г. за решаване 31 броя дела са без  написани
съдебни актове.

 Към момента на приключване на проверката 05.04.2017г. съдия
Райчева съобразно представената справка има ненаписани съдебни актове
по  50  дела, разпределени по години:

образувани през  2014г : 3 адм. дела,
образувани през 2015г: 11 адм. дела,
образувани през  2016г : 5 адм. дела,
образувани КАНД през 2016г  – 31 дело,
или общо 50 броя дела.
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Председателят  на съда г-жа Цонева е положила дължимите действия
и административни мерки към съдия Райчева, които не са дали резултат,
доколкото крайният акт написването на съдебните актове зависи само от
съдията- докладчик.

3. Качество на съдебните актове
Проверката относно качеството на работа установи, че делът на

изцяло потвърдените от касационната инстанция актове за 2015г е  77.77
на сто от върнатите обжалвани съдебни актове./обжалвани са 180 акта, от
които 140 потвърдени/. Делът на отменените актове е 12 на сто от
върнатите от касационна инстанция./отменени изцяло са 22 акта/.

За 2016г цифрите са следните: 72 % потвърдени /обжалвани 158,
потвърдени -113/, 14.5 % отменени /23 бр./, 1%  частично отменени.
Предвид професионалния опит на съдиите в Административен съд Русе се
налага извод, че съществуват резерви за подобряване на този показател.

4. Касационни производства.

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

5. Производство по касационни жалби

Постъпилите по делата касационни жалби са администрирани
своевременно. Незабавно съставите са разпореждали връчване на книжа на
противната страна. Следено е за изтичане на срока за отговор, след което
съдът веднага е разпореждал изпращане на делото по компетентност на
Върховния административен съд.

6. 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.
Съществуват изключения – от страна на съдия Райчева и съдия Агуш,
които не е спазвали този срок по 2 дела, съответно – 4 за втората, като
забавата е в рамките на 1 ден. При делата по чл. 121 ДОПК се установи, че
е спазван 14 дневния срок за постановяване на съдебния акт, изключение
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се установи по 4 дела на съдия Райчева, като забавата е в рамките  от 2 дни
до 14 дни.

7. Други дела подлежащи на разглеждане в съкратени срокове.

Относно другите частни административни дела, образувани по
разпоредби на ЗУТ, ИК, АПК, ЗОС и др. бе констатирано, че по-голяма
част от съдебните състави се произнасят със съответния акт, своевременно
при спазване разпоредбите на специалните закони. Изключения бяха
установени по отношение четиринадесетдневния срок по чл.459, ал.7 от
ИК.

8. Спрени дела и дела, образувани преди 2015г.

В кориците на проверените спрени дела се намират  ежемесечни
справки за извършени проверки по повод на спирането- спазена
разпоредбата на чл. 38, т. 10 от ПАС.  Спрени дела през 2015г са 9бр. а
през 2016г – също 9 броя. Спирането в по- голямата си част е заради висящ
преюдициален спор, или предстоящо постановяване на Тълкувателно
решение на ВАС.

Проверката констатира 9 броя дела, които са образувани преди
2015г, а именно през 2014г, които не са приключили, като от тях 7 дела са
с ненаписани съдебни актове, а 2 дела са оставени без движение, след
което не са насрочени от съда.

7 бр. административни първоинстанционни дела са с неизготвени
съдебни актове към 31.12.2016г, макар и да са обявени за решаване, всички
на доклад на съдия Райчева.  Към 05.04.2017г. са изготвени съд. актове по
4 от делата - с решения, обявени на 05.04.2017г.

 Две дела, образувани през 2014г са били оставени без движение.
Едното от тях  - адм. дело № 283/14г е прекратено на 21.04.2017г- след
приключване на проверката.  Второто дело -  адм. д. № 241/14  все още не е
насрочено, след като на 07.07.2014г. са представени доказателства
съгласно указанията на съда.

Проверката констатира и  7 дела, образувани през 2014г, които са със
спрени производства, по които ежемесечно са извършвани справки за
движението на преюдициалните спорове.

9. Искови производства по АПК
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Исковите производства по АПК са разглеждани без забавяне. Делата
са разглеждани в обикновено в  рамките на две съдебни заседания и са
решавани в едномесечен срок. Съдия Райчева е разгледала адм. дело №
208/16г. в 7 съдебни заседания. При размяната на книжа, съдебните
състави прилагат разпоредбата на чл.163, ал.2 от АПК, като на ответника е
предоставян двуседмичен срок за отговор. Този начин на действие е
еднакъв за всички съдебни състави. Единствено съдия Райчева е допуснала
забави при проверката на допустимостта и редовността на исковата молба
в рамките на около 4 месеца- например адм. дело № 298/16г.

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА

Проверката не установи противоречиво прилагане на законовите
разпоредби в различните съдебни състави.

На основание гореизложените изводи и с оглед правомощията си
по чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните

ПРЕПОРЪКИ:

I. Административният ръководител на Административен съд-Русе,
съдия Диан Василев, на основание чл.93, ал.1, т.5 от ЗСВ да свика общо
събрание на съдиите, на което бъдат обсъдени следните въпроси:

1. Подобряване на предварителната подготовка на делата,
включваща и необходимостта от произнасяне на съда с определения за
насрочване на делата по чл.157, ал.1 от АПК, съдържащи и детайлни
разпореждания за конституиране на страни по чл.154, ал.1 от АПК и
указания по чл.171, ал.4 от АПК, с оглед разглеждането им най-много в две
съдебни заседания и ограничаване на случаите на постановяване на
определение за отменен ход по същество;

2. Необходимостта от задълбочено проучване на делата преди
съдебно заседание с оглед недопускане, или ограничаване на случаите на
постановяване на определение за отменен ход по същество, поради
несвоевременно събрани доказателства, недопустимост на жалбите, или
неподведомственост на оспорванията;

3. Стриктно спазване на сроковете по  75, ал.2 от ДОПК, чл. 121, ал.5
ДОПК  и  чл.459, ал.7 от ИК;
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4. Задължително постановяване на разпореждане за насрочване на
делото  по чл. 157, ал.1, изр. 2  АПК  с отделен акт, като се преустанови
практиката от съдиите Върбанова и Райчева за поставяне на щемпел с
текст, упоменат в обстоятелствената част на акта.

5. Повишаване на качеството и увеличаване на броя на напълно
потвърдените съдебни актове, предвид професионалния опит на
председателите на съдебни състави;

ІІ. Председателят на АС-  Русе, съдия Василев  да упражни правата
си по чл. 93, ал.1 ЗСВ за общо организационно  и административно
ръководство  на съда и в съответствие с изводите, отразени в акта да вземе
на основание чл. 93, ал.1, т.2 от ЗСВ спешни административни мерки
за подобряване работата на съдия Ина Райчева, като :

1.създаде организация и контролира лично ежемесечно срочността
при администриране на делата и постановяване на краен съдебен акт на
съдия Ина Райчева;

2.издаде заповед за определяне на крайни срокове за постановяване
на съдебни актове, необявени в предвидените в АПК срокове, която да се
връчи на  съдията срещу подпис.

3.да определи краен срок за възможно най- бързото приключване
на образуваните през 2014г адм. дело № 31/2014., адм. дело № 302/2014
и адм. дело № 376/2014, до настоящия момент без обявени решения,
предвид правата на гражданите по глава 3а от ЗСВ.

 4. да изиска от съдия И. Райчева да изготви индивидуален план за
работата си, в резултат на който в 3 -месечен  срок да бъдат насрочени 16-
те дела, оставени без движение, както и да бъдат изготвени  съдебните
актове по делата, които са обявени за решаване – 50 броя.

ІІІ. Председателят на АС – Русе  на основание чл. 58, ал.4 и чл. 59
ЗСВ да изпрати до ИВСС ежемесечни справки за насрочените и решени
дела на  съдия Райчева. След влизане в сила на акта,  ИВСС ще обсъди
необходимостта от ангажиране на дисциплинарна отговорност на съдия
Ина Райчева.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ:

Настоящият акт да се изпрати на председателя на Административен
съд- Русе, съдия Диан Василев, който в едноседмичен срок от
получаването му, да запознае с него съдиите и съдебните служители и
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