
P EIIYEJII,IKA Eb JITAPITfl

TIHCTIEKTOPAT KbM BI,ICIuM fl CbNEEBH CbBET

rp. Co(pur 1000, yn. ,,feopr BaruraurroH" J,,l! 17 , ren: 02 9057 502, Saxc: 02 9057 503

z:x. r,lb 
fr. .ff . .L.4 : .4..5

Aara: .Q.4 ;.9. .?. ;. N. &.r-(,

TIPOBEPKA
HA IITHCfIBKTOPATA KbM BilCTNI'.fl, CbNEEEH CbBET

AKT

3A PE3YJITATN OT I,I3BbPTEHA KOMTIJIEKCHA
IIIAHOBA fIPOBEPKA IIO 3AIIOBEA J\b II[-22-43l01.08.2022 r.

HA IJIABIilKIA I,IHCIIEKTOP HA I,IBCC

AAMI,IHPICTPATTIBEH CbA _ PA3TPAA

a[IMvrIIr4cTp aTuB IJr[ Vr KaC arI[OHHr,r Aen a



2

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 2022 г. и Заповед № ПП-22-43/01.08.2022 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши
комплексна планова проверка в Административен съд  –  Разград,  с обхват на
проверката - образуването, движението и приключването на
административните дела за 2020 г. и 2021 г.,  както и на неприключилите дела
към момента на проверката.

Проверката  се  извърши в  периода от  08.08.2022 г. до  12.08.2022 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите Пламен Савов и Соня Кочова.

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

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

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване
на деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната
деловодна система, годишните доклади на съда за 2020 г. и 2021 г.,
събеседване с административния ръководител и съдиите и произволно
посочени дела.

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА
СЪДА

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

През проверявания период административното ръководство на
Административен съд – Разград се осъществява от съдия Светла Робева.
Заместник - председател на съда е съдия Ива Ковалакова- Стоева.

Съдия Светла Робева е избрана и назначена на длъжността
„Административен ръководител – председател на Административен съд –
Разград“,  считано от 02.10.2017 г., с решение по протокол № 36/20.09.2017 г.,
на ВСС.
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          Към 31.12.2020 г. щатното разписание на Административен съд -
Разград включва четири магистратски длъжности: председател, заместник-
председател и двама съдии. Всички магистратски длъжности са заети.
          Със Заповед № 2094 от 18.09.2020 г. на председателя на ВАС съдия
Таня Дамянова е командирована във Върховния административен съд,
считано от 21.09.2020 г.
          С Решение № 6 по Протокол № 44 от 15.12.2020 г. на Съдийската
колегия на ВСС съдия Таня Дамянова е освободена от заеманата длъжност
заместник-председател на Административен съд – Разград и на същата
длъжност е назначена съдия  Ива Ковалакова – Стоева.
          С Протокол № 26 от заседание на СК на ВСС от 21.07.2020 г. е
проведено периодично атестиране на съдия Марин Маринов, като е приета
комплексна оценка „много добра“ / 99 точки/.
          От 21.09.2020 г. разглеждането на делата се осъществява от три
еднолични състава и един тричленен състав.

В Административен съд - Разград не са създадени отделения, а
разпределението на делата се осъществява между всички съдии в
обособените с решение на общото събрание групи за разпределение на
делата.

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

І-ви едноличен състав - Светла Робева
ІІ-ри едноличен състав - Таня Димова Дамянова
ІІІ-ти едноличен състав - Ива Ковалакова- Стоева
ІV-ти  едноличен състав - Марин Маринов

През 2020 г.  в Административен съд – Разград са обособени два
постоянни тричленни състава, с председатели Светла Робева и Таня
Дамянова, заседаващи като касационни състави по ЗАНН и други случаи,
определени със закон, както и като първоинстанционни състави по делата,
образувани по жалби и протести против подзаконови административни
актове.

През 2021 г. тричленният състав е само един- с председател Светла
Робева. Членовете на касационния състав са: Ива Ковалакова - Стоева и
Марин Маринов.

2. Щат и кадрово обезпечение.

2.1. Магистрати. Участие в обучителни семинари.

Към 01.01.2020 г. Административен съд – Разград разполага с 4 щатни
бройки за магистрати, от които 1 председател, 1 заместник-председател и 2
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съдии. През 2021 г. съдия Таня Дамянова е била командирована във ВАС от
01.02.2021г., като  от 05.04.2021 г. е заела длъжността „съдия във ВАС“
            През 2021 г. магистратите от Административен съд – Разград са
участвали в следните обучения:

 Светла Робева – Научна конференция на тема "Реформата в
административното наказване от 2020 г.", 17.05.2021 г.,  Обучение "Режимът
по държавни помощи в контекста на данъчните облекчения по ЗКПО", 08.07.
-10.07.2021 г.; „Измененията в ЗАНН от 2020 г. в сила от 23.12.2021 г.“ ,
28.09. -29.09.2021 г.; „Значими промени в корпоративното облагане“, 1.10.-
2.10.2021 г.;
            Ива Ковалакова – Стоева – „Проблеми при прилагане на ЗОП в
актовете за налагане на финансови корекции по ЗУСЕСИФ", 16.09. –
18.09.2021 г.;  „Измененията в ЗАНН от 2020 г. в сила от 23.12.2021 г.“ ,
28.09. -29.09.2021 г.; „Значими промени в корпоративното облагане“, 1.10. -
2.10.2021 г.

2.2. Съдебни служители.

            Към 31.12.2020 г. съдебните служители в Административен съд -
Разград по щат са 13, както следва:
             Специализирана администрация: Регистратура - 1; Деловодство - 2;
Архив -1; Съдебни секретари - 2; Призовкари -2;
             Обща администрация: Административен секретар; Системен
администратор; Главен счетоводител; Шофьор; Чистачка.
              Към 31.12.2021 г. съдебните служители в Административен съд -
Разград по щат са 14, както следва:
              Специализирана администрация: Регистратура - 1; Деловодство - 2;
Архив -1; Съдебни секретари - 2; Призовкари -2; Съдебен помощник - 1.
           Обща администрация: Административен секретар; Системен
администратор; Главен счетоводител; Шофьор; Чистачка.
            С Решение № 2.1.3. по Протокол № 12 от 13.04.2021 г. на СК на ВСС е
увеличен щатът на Административен съд – Разград с 1 щатна бройка за
длъжността „съдебен помощник“.  След проведен конкурс длъжността е заета
от Димитър Генов, считано от 01.09.2021 г.

2.3. Материална база и техническа обезпеченост.

         Административен съд – Разград няма собствена сграда. Настанен е в
сграда, общинска собственост, предоставена с решение на Общински съвет  -
Разград за безвъзмездно управление и ползване на Висшия съдебен съвет и
Министерство на правосъдието за нуждите на  Административен съд –
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Разград, Окръжна прокуратура – Разград, Районна прокуратура – Разград,  РС
„Изпълнение на наказанията“ и ОЗ „Охрана“ – Разград. Ползваните от съда
помещения са 13 за кабинети и канцеларии и едно за съдебна зала.

2.4. Информационно обслужване и информационни технологии.

         От 2013 г. има утвърдени правила за ползване на компютърната и
комуникационна техника.

От 01.03.2007 година функционира деловодна система САС „Съдебно
деловодство“, разработена от „Информационно обслужване“ АД.

Със Заповед № РД-08/007 от 4.02.2020 г. и Заповед № РД-08/061 от
22.07.2021 г. на административния ръководител изявленията и актовете,
както и всички документи и информация, подавани на хартиен носител се
въвеждат в деловодната система САС „Съдебно деловодство“ чрез снемане
на електронен образ. Пълното и точно съответствие на снетия електронен
образ със снемания оригинал се удостоверява чрез КУКЕП на служителя.
Чрез автоматичен електронен обмен данни от САС „Съдебно деловодство“
актуализират информацията в Единния портал за електронно правосъдие, в
частта Електронни съдебни дела. Друга част от ЕПЕП е интернет страницата
на съда, която се актуализира своевременно.

В съда се използват следните информационни системи и програмни
продукти:

- ССРД - „Система за случайно разпределение на дела“;
- СИНС - Система за изчисляване натовареността на съдиите;
- Омекс 2000 – Софтуер за работна заплата и човешки ресурси;

          - БИЗНЕС ПРОЦЕСОР – интегрирана информационна система за
управление в реално време;

- Apis7 - Правно-информационна система, включваща Апис-Право,
Апис-Процедури, Апис-Практика и Евро-Право.

- SpeechLab 2.0 – синтезатор на реч (за прослушване на текст на
съдебен акт от хора със зрително увреждане);

- TD379 – приложение за управление на информационно табло.

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

             След 1.10.2015 г.  делата в Административен съд – Разград се
разпределят при спазване принципа по чл. 9 от ЗСВ за случаен подбор, чрез
Централизиран модул за разпределение на делата - ССРД, разработен от
фирма “Смарт системс 2010” ЕООД.  В съда са утвърдени „Правила за
случайно  разпределение на делата“, които се актуализират.
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           Разпределението на образуваните дела се извършва, съгласно
Правилата, по определени на Общо събрание на съдиите групи и при 100%
равно участие на всички съдии, за което са издадени от председателя
заповеди № РД-08/075/10.10.2017 г., № РД-08/015/15.01.2018 г.,  РД-08/071/
11.09.2019 г., РД-08/006/29.01.2020 г. и РД-08/010/06.02.2020 г.

С решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 26.05.2020 г.
и Заповед № РД-08/038 от 28.05.2020 г. след отмяната на извънредната
епидемична обстановка дежурните съдии разглеждат и решават следните
видове дела:  по чл.  60  АПК;  по чл.  75  и чл.  121  ДОПК;  по молби за
обезпечаване на бъдещи искове и на доказателства; по чл. 250 АПК.
          Поради обявена през м. март 2020 г. пандемия от COVID 19 и
въведените мерки за ограничаване на разпространение на болестта, в
изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 8 от 10.03.2020 г. е
преустановено разглеждането на всички видове дела, считано от 11.03.2020
г., съгласно Заповед № РД-08/027 от 16.03.2020 г., допълнена със Заповед №
РД-08/029 от 17.03.2020 г. и Заповед № РД-08/030 от 30.03.2020  на
председателя на съда.

Със Заповед № РД-08/028 от 16.03.2020 г., в изпълнение на решение на
СК на ВСС по Протокол № 9 от 15.03.2020 г. е възобновено разглеждането на
определени видове дела.

Със Заповед № РД-08/031 от 8.04.2020 г. и Заповед № РД-08/033 от
15.04.2020 г. в  изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 12 от
07.04.2020 г. и от 14.04.2020 г. са разглеждани дела, посочени в р. III от
Приложението към чл.3, т.1 от Закона за мерките и действията по време на
извънредно положение.

В изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 15 от
12.05.2020 г., е възобновено  разглеждането на всички видове дела, считано
от 13.05.2020 г.

Със Заповед № РД-08/038 от 28.05.2020 г.  дежурните съдии разглеждат
и решават дела по чл.  60  АПК,  по чл.  75  и чл.  121  ДОПК,  по молби за
обезпечаване на бъдещи искове и на доказателства и по чл. 250 АПК.

По тези причини през 2020 г. не е издавана заповед за съдебна
ваканция.

През 2021 г. делата по дежурство са разглеждани съгласно Заповед №
РД-08/038 г 28.05.2020 г., като определянето на дежурните съдии е ставало с
ежемесечен график.

За периода на съдебна ваканция, е издадена Заповед № РД-08/054 от
1.07.2021 г. за видовете дела, които ще се разглеждат, както и Заповед № РД-
08/050 от 29.06.2021 г. за определяне дежурните съдии по график.

2.6. Организация на работата в деловодството и другите служби,
състояние и водене на деловодните книги и регистри.
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Със Заповед № РД-08/064 от 1.07.2019 г. и Заповед № РД-08/079 от
6.10.2020 г.  поименно са определени длъжностите на съдебните служители.

Със Заповед № РД-08/007 от 4.02.2020 е уредена  организацията на
работа в служба „Съдебно деловодство“

Съдебният деловодител, водещ регистратурата на съда, завежда всички
документи, постъпващи в съда на хартиен носител и ги въвежда в
деловодната система на съда чрез снемане на електронен образ.

Документите, които ще бъдат образувани в дела се докладват за
разпределение най-късно на следващия ден от постъпването им, съгласно
Правилата за случайно разпределение.

Деловодителите, работещи по конкретно дело вписват в
информационната система всички съдебни актове, ведно със снемане на
електронен образ, подписан с електронен подпис.

Съдебните секретари по определените със Заповед № РД-08/072 от
10.10.2017 г. състави, изготвят протоколите от откритите съдебни заседания,
вписват издадените от съответния съдия разпореждания, постановени в
закрити и разпоредителни заседания, в съответните книги и изпълняват
постановените разпореждания и определения по делата.

            В Административен съд – Разград се водят:
- входящ дневник  - води се на хартиен носител и електронен носител в

САС „Съдебно деловодство“ (не се разпечатва);
- изходящ дневник – води се на хартиен носител и електронен носител в

САС „Съдебно деловодство“ (не се разпечатва);
- разносна книга  по чл. 29, ал.1 от ПАС – води се на хартиен носител;
- регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води

се на хартиен носител ;
- книга по 251, ал.3 АПК - води се  на електронен носител в САС

„Съдебно деловодство“ (разпечатва се при наличие на вписани нови данни
през текущия месец);

- азбучен указател за образуваните административни  и азбучен
указател за образуваните касационни дела – през 2020 г. се води на хартиен
носител, от 2021 г. само на електронен носител (разпечатва се при наличие на
нови данни през текущия месец);

- описна книга за административни дела - води се на хартиен носител и
електронен носител в САС „Съдебно деловодство“ (не се разпечатва);

- описна книга касационни дела - води се на хартиен носител и
електронен носител в САС „Съдебно деловодство“ (не се разпечатва);

- книга за открити заседания по административни дела - води се на
хартиен носител и електронен носител в САС „Съдебно деловодство“ (не се
разпечатва);
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- книга за открити заседания по касационни дела - води се на хартиен
носител и електронен носител в САС „Съдебно деловодство“ (не се
разпечатва);

- книга за закрити и разпоредителни заседания по административни
дела - води се на хартиен носител и електронен носител в САС „Съдебно
деловодство“ (не се разпечатва);

- книга за закрити и разпоредителни заседания по касационни дела -
води се на хартиен носител и електронен носител в САС „Съдебно
деловодство“ (не се разпечатва);

- книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа – на
хартиен носител;

- регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК – в САС –
електронен вариант, в края на годината се разпечатва;

- регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и
суми, присъдени в полза на съдебната власт – на електронен носител
(разпечатва се при наличие на вписани нови данни);

- книга по чл. 277, ал.3 ЗИНС - на електронен носител (разпечатва се
при наличие на вписани нови данни);

- 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 нередовности и за
администриране на жалбата - на електронен носител (разпечатва се при
наличие на вписани нови данни);

- Регистър на отводите и самоотводите – води се в електронен вид от
служба „Съдебно деловодство“ (разпечатва се в края на всеки месец, при
наличие на вписани нови данни);

- Архивна книга – води се на хартиен носител;
- Регистър на постъпленията в архива  - води се на хартиен носител;
- Регистър – опис на извадените от архива дела – води се на хартиен

носител.
Със Заповед № РД-08/004  от 11.01.2021  г.  във връзка с изм.  и доп.  на

ПАС, ДВ бр. 91/23.10.2020 г., е определено кои книги и регистри да се водят
на електронен носител.

Ежемесечно административният секретар извършва проверка на
водените книги и регистри, за което съставя протокол, който се докладва на
председателя на съда.

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

Извършвани са периодични проверки на книгите и регистрите, което е
удостоверявано със съответния подпис и печат. Всяка книга е прошнурована
и прономерована и съдържа отбелязване за броя страници. Деловодните
книги са приключени с изтичане на календарната година.
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От водените деловодни книги обстойна проверка бе извършена на
срочните и описните книги, както и на регистрите на съдебните решения и
отводите.
          Срочната книги за проведени закрити заседания по първо-
инстанционни административни дела е в 2 тома. Първият запис за 2020 г.
започва със заседание по адм.д. № 302/2019 г., проведено на 06.01.2020 г., и
завършва със заседание по ч.адм.д. № 243/2020 г., проведено на 29.12.2020 г.
Вторият том за 2021 г. започва със заседание по адм.д. № 237/2020 г.,
проведено на 04.01.2021 г., и завършва със заседание по ч.адм.д. № 309/2021
г., проведено на 29.12.2021 г. В книгите са нанесени всички отбелязвания,
графите са четливо попълнени.
          Срочната книга за проведени закрити заседания по касационно-
наказателни административен характер  дела за 2020 г. е в 2 тома. Първият
запис за 2020 г. започва със заседание по ЧКАНД № 148/2019 г., проведено
на 08.01.2020  г.,  и завършва със заседание по ЧКАНД № 112/2020  г.,
проведено на 26.11.2021 г. Вторият том за 2021 г. започва на 14.01.2021 г. по
КАНД № 11/2021 г. и завършва със заседание по КАНД № 221/2021 г. на
17.12.2021 г. В книгата са нанесени всички отбелязвания, графите са четливо
попълнени.

Описната книга за първоинстанционни административни дела за 2020 г.
започва с адм.д. № 1/2020 г., образувано на 06.01.2020 г., и завършва с адм.д.
№ 245/2020 г., образувано на 29.12.2020 г. Описната книга за
първоинстанционни административни дела за 2021 г. започва с адм.д. №
1/2021 г., образувано на 04.01.2021 г., и завършва с адм.д. № 310/2021 г.,
образувано на 30.12.2021 г.

Описната книга за касационно-наказателни административен характер
дела за 2020 г. започва с КАНД № 1/2020 г., образувано на 03.01.2020 г., и
завършва с КАНД № 125/2020 г., образувано на 29.12.2020 г. Описната книга
за касационно-наказателни административен характер дела за 2021 г. започва
с КАНД № 1/2021 г., образувано на 06.01.2021 г., и завършва с КАНД №
222/2021 г., образувано на 23.12.2021 г.

Регистърът на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК е по една
книга за 2020 г. започва с решение № 1 по адм.д. № 280/2019 г., обявено на
21.01.2020 г., и завършва с решение № 240 по адм.д. № 126/2020 г., обявено
на 30.12.2020 г. Книгата за 2021 г. започва с решение № 1 по адм.д. №
207/2020 г., обявено на 05.01.2021 г., и завършва с решение № 382 по адм.д.
№ 200/2021 г., обявено на 29.12.2021 г.

В регистъра на отводите за 2020 г. са вписани 13 отвода по
административни дела, а в този за 2021 г. – 7 отвода. Основанията за всички
вписани отводи са надлежно отразени. Приложени са копия от мотивираните
разпореждания за отвеждане на съдебните състави.
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2.7. Взаимодействие между административния ръководител и
Общото събрание на съдиите.

           През 2020 г. са проведени 10 общи събрания.

ПРОТОКОЛИ
№

ДАТА ТЕМА СТАНОВИЩА

1. 6.01.2020 г. Обсъждане на
въпросите – предмет
на тълкувателно
дело № 3/2019 на
ОССК на ВАС и
тълкувателно дело
№ 6/2019 на ОССК
на ВАС.

Становище по ТД № 3 от 2019 на
ВАС;
Становище по ТД № 6 от 2019 на
ВАС

2. 20.01.2020 г. Изразяване на
становище по проект
на Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за
административните
нарушения и
наказания.

Становище до председателя на ВАС
по проекта на Закона за изменение и
допълнение на ЗАНН

3. 29.01.2020 г. Формиране на нови
подгрупи за
разпределение на
делата

-

4. 6.02.2020 г. Проблеми при
прилагането на
измененията в АПК
след 1.01.2019 г.

Становище до председателя на ВАС
по приложението на АПК след
изменението му със ЗИДАПК

5. 21.02.2020 г. ТД № 7 и № 8 от
2019 г. на ВАС

Становище по ТД № 7 от 2019 на
ВАС
Становище по ТД № 8 от 2019 на
ВАС

6. 26.05.2020 г. Изменение на
правилата за
случайно
разпределение на
делата

-

7. 2.06.2020 г. Обсъждане на Становище до председателя на ВАС
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въпроса за
компетентността на
МВР да прилагат
ПАМ по чл. 171, т.
2а ЗДвП, когато
МПС представлява
земеделска техника.

относно компетентността на МВР да
прилагат ПАМ по чл. 171, т. 2а ЗДвП,
когато МПС представлява земеделска
техника.

8. 18.06.2020 г. ТД № 10  от 2019  г.
на ВАС;
Проблеми при
прилагането на чл.
63, ал. 3 и ал. 4
ЗАНН

До Звено за анализи и тълкувателна
дейност при ВАС –  изпратено
изразено мнение от общото събрание
на съдиите

9. 16.10.2020 г. Изразяване на
становище по
предложението за
назначаване на
съдия Ива
Ковалакова - Стоева
като заместник-
председател на
Административен
съд – Разград.

Предложение от Председателя на съда
чрез председателя на ВАС до СК на
ВАС за основание чл. 175, ал. 7 от
Закона за съдебната власт съдия Таня
Дамянова да бъде освободена от
длъжността заместник на
административния ръководител –
заместник-председател на
Административен съд – Разград, на
основание чл.  169,  ал.  5  ЗСВ да бъде
преназначена на заеманата преди
избора длъжност съдия в
Административен съд – Разград и на
основание и чл. 168, ал. 2 ЗСВ на
длъжността заместник на
административния ръководител –
заместник-председател на
Административен съд – Разград да
бъде назначена съдия Ива Ковалакова
Стоева от Административен съд -
Разград.

10. 2.11.2020 г. ТД № 1 от 2020 г. на
ВАС

Становище по ТД № 1/2020  г.  по
описа на ВАС

През 2021 г. са проведени 9 общи събрания

ПРОТО
КОЛИ №

ДАТА ТЕМА СТАНОВИЩА

1. 22.01.2021 1. Обсъждане на въпроса -
предмет на тълкувателно дело №
6 от 2020 г. на ВАС.
2. Обсъждане на въпроса -
предмет на тълкувателно дело №
9 от 2019 г. на ВАС.
3. Обсъждане на предложение от
председателя на

- Становище на съдиите от
Административен съд –
Разград относно
Законопроекта за изменение и
допълнение на АПК
(сигнатура 154-01-4) –

- Становище на съдиите от
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Административен съд – Велико
Търново за образуване на
тълкувателно производство
поради наличие на
противоречива практика по
тълкуването и прилагането на
разпоредбите на чл.  638  от
Кодекса за застраховането.
4. Обсъждане Законопроект за
изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния
кодекс.
5. Разни.

Административен съд –
Разград по тълк. дело № 6/2020
г. по описа на ВАС

- Становище на съдиите от
Административен съд –
Разград по тълк. дело № 9/2019
г. по описа на ВАС

- Становище съдиите от
Административен съд –
Разград по предложението на
председателя на АдмС –  В.
Търново за образуване на
тълкувателно производство
относно чл. 638 КЗ.

2. 29.01.2021 Обсъждане на въпроса - предмет
на тълкувателно дело № 3  от
2020 г. на ВАС.

- Становище по ТД № 3 от
2020 на ВАС;

3. 1.03.2021 Обсъждане на въпроса - предмет
на тълкувателно дело № 4  от
2019 г. и № 5 от 2020 г. на ВАС.

- Становище по ТД № 4 от
2019 г.  по описа на ВАС;

- Становище по ТД № 5 от
2020 г. по описа на ВАС;

4. 12.03.2021 Общо събрание за обсъждане на
годишния доклад за дейността на
Административен съд – Разград
за 2020 г.

5. 1.04.2021 Обсъждане на въпроса - предмет
на тълкувателно дело № 8  от
2020 г. на ВАС.

Становище по ТД № 8 от 2020
г. по описа на ВАС;

6. 9.06.2021 Обсъждане на проект на Правила
за определяне и поставяне на
индекси на съдебните актове за
резултатите от инстанционната
проверка.

Изх. № 204/11.06.2021 г.
Становище до ВСС –  в писмо
до председателя на комисия
СКНСС се казва,  че общото
събрание няма възражения и
предложения в проекта на
правилата.

7 4.10.2021 Обсъждане на:
1. Проект на Списък на кодовете
от Номенклатурата на
статистическите кодове по
административни дела, които
изцяло не подлежат на

- изх. № 303/4.10.2021 г.
Становище до ВСС

- Становище по ТД № 3 от
2021 г. по описа на ВАС;
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публикация.
2. Обсъждане на въпросите -
предмет на тълкувателно дело №
3 от 2021 г. на ВАС.

8 2.11.2021 Обсъждане на въпросите -
предмет на тълкувателно дело №
1 от 2021 г. на ВАС.

Становище по ТД № 1 от 2021
г. по описа на ВАС;

9 22.11.2021 Обсъждане на проект за
изменение на ПАС, ВСС

Становище до 15.12.2021 г. –
до Комисията по правни
въпроси към пленума на ВСС

2.8. Извършени проверки на Административен съд – Разград.

През  месец  април  2014 г. съгласно Заповед  № ПП-01-47/11.04.2014 г.
на Главния инспектор на ИВСС в АдмС – Разград е извършена комплексна
планова проверка от ИВСС на дейността по образуването, движението и
приключването на гражданските дела през 2013 г., 2014 г. и първото и
полугодие на 2015 г.

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

През 2020 не са извършвани проверки от ВАС.
През м. юни 2021 г. е извършена проверка от ВАС на организацията и

дейността на Административен съд – Разград относно реда за образуване на
делата и случайното им разпределение за периода 2.10.2017 г. – 30.04.2021 г.

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

През 2020 г. след обсъждане на общо събрание са изготвени становища
по тълкувателни дела – ТД № 3 от 2019 на ВАС,  ТД № 6 от 2019 на ВАС, ТД № 7
от 2019 г. на ВАС, ТД № 8 от 2019 на ВАС и ТД № 1/2020 на ВАС.

          През 2021 г. след обсъждане на общо събрание са изготвени становища
по тълкувателни дела – ТД № 6/2020 г. на ВАС,  ТД № 9/2019 на ВАС, ТД №
4/2019 г. на ВАС, ТД № 5/2020 г. на ВАС, ТД № 8/2020 г. на ВАС, ТД № 3/2021 г.
на ВАС и  ТД № 1/2021 г. на ВАС.
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 ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И
КАСАЦИОННИТЕ ДЕЛА.

           През 2020 г. в Административен съд – Разград са образувани общо  372
дела, от които 244 административни и 128 касационни дела.
          През 2021 г. в Административен съд – Разград са образувани общо  533
дела, от които 307 административни и 226 касационни дела.
          През 2021 г. са постъпили 161 дела повече от тези през 2020 г. и   78
дела повече от постъпилите през 2019 г. Увеличени са, както
административните, така и касационните дела.
          Общият брой разгледани дела през 2020 г. е 430, от които 58 висящи в
началото на периода и 372 новообразувани.
          От разгледаните дела 289 са административни и 141 са касационни.
           Общият брой разгледани дела през 2021 г. е 577. От тях
административни са 337 и 240 са касационни.
          В началото на периода висящи са били 44 дела - 30 административни и
14 касационни.
          В края на отчетния период са останали несвършени 76 дела – 50
административни и 26 касационни, които представляват 13% от разгледаните
дела.
          Следва да се отбележи, че разгледаните през 2021 г. дела са повече,
отколкото през всяка една от предходните 10 години.
         През 2020 г. са свършени 386 дела, от които 259 административни и  127
касационни, което е 90 % от общия брой разгледани дела.
         От свършените  дела  решените са 313, или 81%,  а прекратените са 73,
или 19%
        В края на 2020 г. са останали несвършени 44 дела, които представляват
само 10% от разгледаните дела.
        През 2021 г. са свършени 501 дела - 287 административни и 214
касационни, което е 87 % от общия брой разгледани дела.
        Свършените дела са 438 /240 административни и 198 касационни/, или
87% ,  а прекратените са 63 /47 административни и 16 касационни/, или 13%.
        За периода от 2020- 2021 г. съотношението е следното:

Свършени дела 2020 2021

Административни 259 287
Касационни 127 214
Общо: 386 501
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              Всички съдии работят при 100 % натовареност.

              През 2020 г. разпределението на делата между съдиите и начинът на
приключването им са, както следва:

              Средната месечна натовареност на съдиите по щат към делата за
разглеждане е 8,96, а към свършените дела – 8,04.
              Действителната натовареност на съдиите към делата за
разглеждане е 9,56, а към свършените дела - 8,58 .

              Всички съдии през 2021 г. са работили при 100 % натовареност.
Разпределението на делата между съдиите и начинът на приключването им
са, както следва:

Средната месечна натовареност на съдиите по щат към делата за
разглеждане е 12,02, а към свършените дела – 10,44.
            Действителната натовареност на съдиите към делата за
разглеждане е 16,03, а към свършените дела – 13,92 .

Съдии Постъпили Разгледани Свършени Решени Прекра-
тени

Светла Робева 105 117 106 88 18

Таня Дамянова 54 67 67 53 14

Ива Ковалакова –
Стоева

104 122 107 83 24

Марин Маринов 109 124 106 89 17

Съдии Постъпили Разгледани Свършен
и

Решени Прекрате
ни

Светла Робева 180 191 167 139 28

Ива Ковалакова –
Стоева

176 191 168 151 17

Марин Маринов 177 195 166 148 18
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ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В
УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

 1.Първоинстанционни  административни  дела,  образувани  преди
01.01.2020 г. и неприключили към 31.12.2021 г.

От изготвената  за нуждите  на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Разград  няма такива дела.

        2.Първоинстанционни административни дела, образувани през 2020
г. и 2021 г.

През 2020  г. в Административен съд – Разград  са образувани 244 бр.
първоинстанционни административни дела, а през 2021 г. –307 бр.
     Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 25/2020 г. е образувано  на  14.02.2020 г. по постъпила в
същия ден жалба срещу наложена ПАМ с правно основание чл. 186, ал. 4
ЗДДС. Делото е разпределено от съдия Таня Дамянова на 14.02.2020 г.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Таня
Дамянова. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 %. С
определение от същия ден е уведомена ОП – Разград, указано е на ответника,
че може да подаде писмен отговор в 14-дневен срок, делото е насрочено в
о.с.з. за 18.03.2020 г., поради извънредната епидемиологична обстановка с
разпореждане от 08.04.2020 г.  e отсрочено за 20.05.2020 г., когато е даден
ход, докладвано е, приети са писмени доказателства и е даден ход по
същество. С решение № 48 от 21.05.2020 г. съдът е уважил жалбата и е
отменил заповедта за налагане на ПАМ. Изпратени са съобщения до страните
незабавно.

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 10.06.2020 г.

- адм. дело № 56/2020 г. е образувано  на  09.04.2020 г. по постъпила на
17.03.2020 г. жалба срещу индивидуален административен акт с правно
основание чл. 145 и сл. АПК. Делото е разпределено от съдия Таня Дамянова
на 09.04.2020 г. автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определен съдия Светла Робева. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 %. С разпореждане от 14.04.2020 г. съдът е оставил
жалбата без движение с указание за внасяне на дължимата държавна такса.
Съобщението е получено на 08.05.2020 г., постъпила вносна бележка на
13.05.2020 г.

С определение от 14.05.2020 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано, че  в 14-
дневен срок може да подаде писмен отговор, делото е насрочено в о.с.з. за
11.06.2020 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са
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представените от ответника писмени доказателства и е даден ход по
същество. С решение № 64 от 15.06.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Изпратени са съобщения до страните незабавно и са връчени,
както следва: на жалбоподателя на 19.06.2020 г. и на ответника по жалбата –
на 23.06.2020 г.

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 08.07.2020 г.

- адм. дело № 78/2020 г. е образувано  на  04.05.2020 г. по постъпила на
04.05.2020 г. жалба с правно основание чл. 149 АПК вр. чл. 121  от ЗДСл.
Делото е разпределено от административния ръководител на 04.05.2020 г.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Ива
Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 %.

С определение от 04.05.2020 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано да
представи писмен отговор в 14-дневен срок, делото е насрочено в о.с.з. за
23.06.2020 г. Съобщението е получено от ответника на 19.05.2020 г., на
03.06.2020 г. е получен писмен отговор. В о.с.з. на  23.06.2020 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, приети са представените от ответника писмени
доказателства и е даден ход по същество. С решение № 72 от 03.07.2020 г.
съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна. Изпратени са съобщения до
страните незабавно и са връчени, както следва: на жалбоподателя на
03.07.2020 г. и на ответника по жалбата – на 05.08.2020 г.

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 25.07.2020 г.

- адм. дело № 118/2020 г. е образувано  на  24.06.2020 г. по постъпила в
същия ден жалба с правно основание чл. 145 и сл. АПК вр. с чл. 64, ал. 7 от
ЗМВР. Делото е разпределено от административния ръководител на
24.06.2020 г. на дежурен съдия и за докладчик е определен съдия Марин
Маринов. С разпореждане от същия ден жалбата е оставена без движение с
указания за внасяне на ДТ. На 25.06.2020 г. е постъпила допълнителна молба.
С определение от 30.06.2020 г. е уведомена ОП – Разград, конституирани са
страните, разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано,
че  в 14-дневен срок може да подаде писмен отговор и делото е насрочено в
о.с.з. за 27.07.2020 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са
писмени доказателства и е даден ход по същество. С решение № 93 от
24.08.2020 г. съдът е уважил жалбата. Съобщения до страните са изпратени
незабавно.

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 11.09.2020 г.

- адм. дело № 192/2020 г. е образувано  на  19.10.2020 г. по постъпила в
същия ден жалба срещу наложена ПАМ с правно основание чл. 145 и сл.
АПК вр. чл. 172, ал. 5 от ЗДвП. Делото е разпределено от административния
ръководител на 19.10.2020 г. автоматично между трима съдии и за докладчик
е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали в
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разпределението при 100 %. С разпореждане от 19.10.2020 г. съдът е оставил
жалбата без движение с указание за внасяне на дължимата държавна такса.
Съобщението е получено на 21.10.2020 г., постъпила вносна бележка на
22.10.2020 г.

С определение от 23.10.2020 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, делото е насрочено в о.с.з. за
24.11.2020 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са
представените от страните писмени доказателства и е даден ход по същество.
С решение № 134 от 26.11.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна.

Решението е окончателно.

- адм. дело № 241/2020 г. е образувано  на  21.12.2020 г. по постъпила в
същия ден жалба против ревизионен акт с правно основание чл. 156 ДОПК.
Делото е разпределено от председателя на съда на 21.12.2020 г. автоматично
между трима съдии и за докладчик е определен съдия Светла Робева. Всички
съдии са участвали в разпределението при 100 %. С разпореждане от
22.12.2020 г. съдът е оставил жалбата без движение с указание за внасяне на
дължимата държавна такса. Съобщението е получено на 04.01.2021 г.,
постъпила вносна бележка на 08.01.2021 г.

С определение от 11.01.2021 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано да подаде
писмен отговор в 14-дневен срок, делото е насрочено в о.с.з. за 03.02.2021 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмени доказателства,
назначена е ССЕ и делото е отложено за 17.03.2021 г., когато е прието
заключението на вещото лице, приети са представените от ответника писмени
доказателства и е даден ход по същество. С решение № 36 от 29.03.2021 г.
съдът е уважил частично жалбата. Изпратени са съобщения до страните
незабавно.

На 12.04.2021 г. е постъпила касационна жалба, администрирана
своевременно. С разпореждане от 13.04.2021 г. касационната жалба е
изпратена на другата страна с указания за подаване на писмен отговор в 14-
дневен срок. Съобщението е получено на 11.05.2021 г., на 27.05.2021 г. е
постъпил писмен отговор. С писмо от 31.05.2021 г. делото заедно с
касационната жалба е изпратено на ВАС. С решение № 988 от 03.02.2022 г.
на ВАС, Първо отделение, решението на АдмС – Разград е оставено в сила.

- адм. дело № 51/2021 г. е образувано  на  09.02.2021 г. по постъпила в
същия ден жалба с правно основание чл. 145 и сл. АПК вр. с чл. 118 от КСО.
Делото е разпределено от административния ръководител на 09.02.2021 г.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определен съдия Марин
Маринов. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 %. С
определение от 10.02.2021 г. са конституирани страните, разпределена е
доказателствената тежест, на ответника е даден 14-дневен срок за
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представяне на писмен отговор и делото е насрочено в о.с.з. за 25.03.2021 г. В
срока не е постъпил писмен отговор. В о.с.з. на 25.03.2021 г. е даден ход,
делото е докладвано, приети са писмени доказателства и е даден ход по
същество. С решение № 43 от 02.04.2021 г. съдът е уважил жалбата и е
отменил атакувания административен акт. Съобщения до страните са
изпратени незабавно.

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 21.04.2021 г.

- адм. дело № 173/2021 г. е образувано  на  07.07.2021 г. по постъпила в
същия ден жалба с правно основание чл. 156 от ДОПК. Делото е
разпределено от съдия Ива Ковалакова-Стоева на 07.07.2021 г. автоматично
между трима съдии и за докладчик е определен съдия Марин Маринов.
Всички съдии са участвали в разпределението при 100 %. С разпореждане от
08.07.2021 г. съдът е оставил жалбата без движение, дадени са указания  в 7-
дневен срок да се внесе ДТ. Със същото разпореждане на административния
орган е даден 3-дневен срок за представяне на заверен препис от цялата
преписка. Съобщението е получено на 09.07.2021 г., в същия ден е постъпила
допълнителна молба. На 16.07.2021 г. административната преписка е
получена в съда. С определение от същия ден са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е даден 14-дневен
срок за представяне на писмен отговор, уведомена е ОП - Разград и делото е
насрочено в о.с.з. за 07.10.2021 г. На 29.07.2021 г. е постъпил писмен отговор.
В о.с.з. на 07.10.2021 г. е даден ход на делото, докладвано е, приети са
писмени доказателства, делото е отложено за събиране на доказателства за
18.11.2021 г., когато е даден ход по същество. С решение № 170 от 25.11.2021
г. съдът е уважил жалбата и е отменил атакувания административен акт.
Съобщения до страните са изпратени незабавно.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

- адм. дело № 184/2021 г. е образувано  на  21.07.2021 г. по постъпила
на 20.07.2021 г. жалба срещу заповед на директора на ОДМВР – Разград с
правно основание чл. 145 и сл. АПК във вр. с чл. 45, ал. 1 от Закона за
българските лични документи. Делото е разпределено от председателя на
съда на 21.07.2021 г. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определен съдия Светла Робева. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 %. С разпореждане от 21.07.2021 г. съдът е оставил
жалбата без движение с указание за внасяне на дължимата държавна такса.
Съобщението е получено на 02.08.2021 г., постъпила вносна бележка на
същия ден.

С определение от 04.08.2021 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано, че може да
подаде писмен отговор в 14-дневен срок, делото е насрочено в о.с.з. за
15.09.2021 г. Съобщението е получено от ответника на 06.08.2021 г., на
13.08.2021 г. е постъпил писмен отговор. В о.с.з. на 15.09.2021 г. е даден ход
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на делото, докладвано е, приети са представените от страните писмени
доказателства и е даден ход по същество. С решение № 129 от 30.09.2021 г.
съдът е уважил жалбата и е отменил заповедта на директора на ОДМВР -
Разград. Изпратени са съобщения до страните незабавно.

На 18.10.2021 г. е постъпила касационна жалба, с разпореждане от
същия ден оставена без движение за внасяне на ДТ. На 27.10.2021 г. е
постъпила допълнителна молба. С разпореждане от същия ден касационната
жалба е изпратена на другата страна с указания за подаване на писмен
отговор в 14-дневен срок. Съобщението е получено на 28.10.2021 г., на
01.11.2021 г. е постъпил писмен отговор. С писмо от 03.11.2021 г. делото
заедно с касационната жалба е изпратено на ВАС. С решение № 128 от
11.01.2022 г. на ВАС, Седмо отделение, решението на АдмС – Разград е
оставено в сила.

- адм. дело № 273/2021 г. е образувано  на  22.11.2021 г. по постъпила в
същия ден жалба с правно основание чл. 145 и сл. АПК във вр. с чл. 45, ал. 3
от ЗМСМА, постъпила директно в съда. Делото е разпределено от
председателя на съда на 22.11.2021 г. автоматично между трима съдии и за
докладчик е определен съдия Светла Робева. Всички съдии са участвали в
разпределението при 100 %. С разпореждане от 23.11.2021 г. съдът е оставил
жалбата без движение с указания административния орган да представи в 7-
дневен срок заверено копие от административната преписка. Съобщението е
получено на 29.11.2021 г., на 07.12.2021 г. е представена административната
преписка.

С определение от 08.12.2021 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано да подаде
писмен отговор в 14-дневен срок, делото е насрочено в о.с.з. за 02.02.2022 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са представените от
страните писмени доказателства и е даден ход по същество. С решение № 21
от 07.02.2022 г. съдът е уважил жалбата и е отменил обжалвания
административен акт. Изпратени са съобщения до страните незабавно.

На 17.02.2022 г. е постъпила касационна жалба, с разпореждане от
21.02.2022 г. оставена без движение за внасяне на ДТ. Съобщението е
получено на 23.02.2022 г., на 24.02.2022 г. е постъпила допълнителна молба.
С разпореждане от същия ден касационната жалба е изпратена на другата
страна с указания за подаване на писмен отговор в 14-дневен срок.
Съобщението е получено на 07.03.2022 г., на 18.03.2022 г. е постъпил писмен
отговор. С писмо от 21.03.2022 г. делото заедно с касационната жалба е
изпратено на ВАС. С решение № 6623 от 05.07.2022 г. на ВАС, Четвърто
отделение, решението на АдмС – Разград е оставено в сила.

- адм. дело № 310/2021 г. е образувано  на  30.12.2021 г. по постъпила
на 29.12.2021 г. жалба с правно основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Делото е
разпределено от административния ръководител на 30.12.2021 г. автоматично
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между трима съдии и за докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-
Стоева. Всички съдии са участвали в разпределението при 100 %. С
разпореждане от 04.01.2022 г. съдът е оставил жалбата без движение с
указания към жалбоподателя в 7-дневен срок да внесе ДТ. Съобщението е
получено на 05.01.2022 г., на 10.01.2022 г. е постъпило платежно нареждане.

С определение от 11.01.2022 г. са конституирани страните,
разпределена е доказателствената тежест, на ответника е указано да подаде
писмен отговор в 14-дневен срок, делото е насрочено в о.с.з. за 15.02.2022 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са представените от
страните писмени доказателства, назначена е СТЕ, делото е отложено за
29.03.2022 г., когато е прието заключението на вещото лице и е даден ход по
същество. С решение № 48 от 20.04.2022 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна.

Решението е окончателно.

                     КОНСТАТАЦИИ:

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

Разпределението е извършвано автоматично, с участие на всички
съдии при натовареност 100 % за всеки съдия.

По всички проверени дела съдиите са извършвали необходимата
проверка по редовност и допустимост на жалбата в кратки срокове – от 1
ден до 7 дни. По постъпващите по делото книжа съдиите са се произнасяли
незабавно на същия ден или най-късно на следващия.

След приемането на жалбата за редовна и допустима, съдиите с
разпореждане или определение в закрито заседание на същия или най-късно
на следващия ден са конституирали страните и са давали указания на
ответната страна за представяне на писмен отговор в 14-дневен срок и за
посочване на доказателства. За отстраняване на нередовностите са давани
ясни, точни и пълни указания. В същите кратки срокове съдиите с
определение са конституирали страните в производството,
окомплектовали са административните преписки, разпределяли са
доказателствената тежест и са насрочвали делата в първо о.с.з. Наложена
е трайна добра практика, според която съдиите са указвали на страните
срок за доказателствените искания и са предупреждавали за санкциите при
несвоевременност на исканията.

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

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

Делата са обявявани за решаване след събиране на писмени и устни
доказателства и приемане на заключенията по назначените експертизи.
Съдиите винаги са определяли срок за изготвяне и представяне на
заключението от вещото лице, като са предупреждавали за санкциите при
неспазване на срока.

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

Съобщенията до страните са изпращани най-често незабавно – в деня
на обявяване на решението или най-късно на следващия ден.

Постъпилите срещу постановените съдебни актове касационни
жалби са администрирани своевременно от съдиите-докладчици.

Съдиите са се произнасяли бързо по постъпилите искания за издаване
на изпълнителен лист с подробен, мотивиран съдебен акт, в който е
пресъздавано съдържанието на изпълнителния лист. За издаването на
изпълнителния лист е извършено надлежно отбелязване върху съдебния акт.

       3. Първоинстанционни административни дела, разгледани от троен
състав по реда на чл. 185 и сл. АПК.

В Административен съд- Разград са образувани за 2020 г. 5 дела, от които
2 са решение, а три- прекратени. През 2021 г. са образувани 6, от които 1 е
решено, 3 са прекратени, 2 са останали несвършени.

Проверката на случайно избрано дело  установи:

- адм. дело № 15/2021 г. е образувано  на  20.01.2021 г. по постъпила на
18.01.2021 г. жалба с правно основание чл. 185 и сл. АПК вр. чл. 45, ал. 3 и
ал. 5 от ЗМСМА. Делото е разпределено от административния ръководител
на 20.01.2021 г. автоматично между трима съдии и за докладчик е определен
съдия Ива Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали в разпределението
при 100 %. С разпореждане от 20.01.2021 г. съдът е оставил жалбата без
движение с указания към административния орган в 3-дневен срок да
представи заверено копие от цялата преписка. Съобщението е получено на
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21.01.2021 г., на 25.01.2021 г. преписката е постъпила в съда. С разпореждане
от 25.01.2021 г. съдът е оставил жалбата без движение с указания към
жалбоподателя в 7-дневен срок да внесе ДТ. Съобщението е получено на
26.01.2021 г., на 28.01.2021 г. е постъпило платежно нареждане.

С определение от 28.01.2021 г. са конституирани страните, уведомена е
ОП – Разград като контролираща страна, разпределена е доказателствената
тежест, на ответника е указано да подаде писмен отговор в 14-дневен срок,
делото е насрочено в о.с.з. за 23.03.2021 г. Съобщението е получено от
ответника на 02.02.2021 г., на 04.02.2021 г. е постъпил писмен отговор. В
о.с.з. на 23.03.2021 г. е даден ход на делото, докладвано е, приети са
представените от страните писмени доказателства и е даден ход по същество.
С решение № 37 от 07.04.2021 г. съдът в троен състав: председател съдия
Светла Робева, членове: съдия Ива Ковалакова-Стоева – докладчик и съдия
Марин Маринов, е уважил жалбата и е отменил обжалваните разпоредби от
подзаконовия нормативен акт.

Изпратени са съобщения до страните незабавно, получени на 08.04.2021
г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 23.04.2021 г.

                       КОНСТАТАЦИИ:

Провереното първоинстанционно дело е образувано в деня, следващ
постъпването на книжата в съда, независимо дали са постъпили директно
или чрез административния орган, чийто подзаконов нормативен акт се
обжалва. Разпределението се извършва автоматично, с участие на всички
съдии при натовареност 100 % за всеки съдия. Делата са разгледани от
троен състав по реда на чл. 185 и сл. АПК.

Делата са комплектовани и докладвани своевременно на съдията-
докладчик. Съдия докладчикът  е извършил  необходимата проверка по
редовност и допустимост на жалбата в деня на образуване на делото-
незабавно. По постъпващите по делото книжа съдиите са се произнасяли
незабавно на същия ден или най-късно на следващия.

След приемането на жалбата или протеста за редовни и допустими,
съдиите с разпореждане или определение в закрито заседание на същия са
конституирали страните и са давали указания на ответната страна за
представяне на писмен отговор и за посочване на доказателства.

По всички проверени дела Окръжна прокуратура - Разград е
уведомявана своевременно като контролираща страна за образуваното
производство и насроченото заседание.

Първото о.с.з. е насрочвано от съдията-докладчик съобразно
разпоредбата на чл. 157, ал. 1, изр. второ АПК .

Решението по провереното дело  е обявено в едномесечен срок от
заседанието, в което е приключило разглеждането на делото, в
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съответствие с разпоредбата на чл. 172, ал. 1 от АПК /в случая в14 дневен
срок/.

Съобщенията до страните са изпращани незабавно – в деня на
обявяване на решението.

      4.Първоинстанционни административни дела с отменен ход по
същество.

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Разград през 2020  г. не са постановени определения
за отмяна на дадения ход по същество, а през 2021 г. - само по едно дело.
Проверката на същото дело установи:

-  адм.  дело № 89/2021  г., образувано на 02.04.2021г., на доклад на
съдия Ива Ковалакова- Стоева, жалба по чл.  172, ал.2 от ЗДвП. В с.з. на
18.05.2021 г. е даден ход по същество. С определение от 20.05.2021 г. е
констатирано, че жалбата е процесуално недопустима, отменено е
протоколното определение за даване на ход по същество, жалбата е оставена
без разглеждане и е прекратено производството по делото.

                 КОНСТАТАЦИИ:

Проверката констатира само едно дело, по което съдът е отменил
определението за даване ход по същество и е прекратил производството,
след като е приел, че жалбата е процесуално недопустима.

Отмяната на хода по същество е процесуално допустим способ за
отстраняване на пропуски във връзка с доказателствата и обективното и
всестранно изясняване на спора, за отстраняване на допуснати съществени
процесуални нарушения. По провереното дело не се установи значително
забавяне на производството по причина единствено и само на отмяната на
хода по същество. Определението е постановено след 2 дни,  в предвидения
процесуален срок за произнасяне.

5. Спрени първоинстанционни административни дела.

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Разград през 2020 г. са спрени 2 бр.
първоинстанционни административни дела, а през 2021 г. - 4 бр.
първоинстанционни административни дела.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 211/2020 г. е образувано  на  16.11.2020 г. по жалба
срещу уведомително писмо от 02.11.2020 год. на Зам. изпълнителния
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директор на ДФ „Земеделие“. Делото е разпределено от председателя на съда
на същата дата автоматично между трима съдии и за докладчик е определен
съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали при разпределението при
100 %. С определение в з.с.з. от 17.08.2021 г. производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от АПК до приключване на дело
№ С-217 /2021 по описа на СЕС. При проверката на делото се установи, че са
извършени периодични справки за движението на преюдициалното дело –
ежемесечно, считано от 01.11.2021 год. до 01.04.2022 год.

С определение от 23.05.2022 год. съдът е възобновил производството по
делото с оглед произнасяне на СЕС с решение от 28.04.2022 год. по дело №
С-217/2021, оставил е без разглеждане жалбата поради това, че
уведомителното писмо няма белезите на ИАА и е прекратил производството
по делото.

- адм. дело № 131/2021 г. е образувано  на  14.05.2021 г. по жалба
срещу заповед на кмета на Община Исперих. Делото е разпределено от
председателя на съда на същата дата автоматично между трима съдии и за
докладчик е определен съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали
при разпределението при 100 %.

С определение в о.с.з. от 16.09.2021 г. производството е спряно на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от АПК до приключване на гр.
дело № 323/2021 г. по описа на РС – Исперих. При проверката на делото се
установи извършване на периодични ежемесечни справки за движението на
преюдициалното дело, считано от 01.11.2021 год. до 01.07.2022 год. Видно от
последната справка е, че към датата на проверката преюдициалното дело е
обявено за решаване на 28.06.2022 год. и не е постановен съдебен акт.

- адм. дело № 187/2021 г. е образувано  на  29.07.2021 г. по жалба
срещу АУПДВ, издаден на 05.07.2021 год. от Зам.изпълнителния директор на
ДФ „Земеделие“. Делото е разпределено от председателя на съда на същата
дата автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия
Светла Робева. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %. С
определение в о.с.з. от 15.12.2021 г. производството е спряно на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от АПК до приключване на дело № С-343/
2021 по описа на СЕС. При проверката на делото се установи, че са
извършени периодични справки за движението на преюдициалното дело –
ежемесечно, считано от 01.02.2022 год. до 01.08.2022 год. Към настоящия
момент на проверката – 08.08.2022 год. няма произнасяне на СЕС по
преюдициалното дело.

- адм. дело № 206/2021 г. е образувано  на  20.08.2021 г. по жалба
срещу заповед за прилагане на ПАМ. Делото е разпределено от председателя
на съда на същата дата автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Ива Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали при
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разпределението при 100 %. С определение в о.с.з. от 01.03.2022 г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от
АПК до приключване на адм. дело № 170/ 2021 по описа на АС - Разград. При
проверката на делото се установи, че са извършени периодични справки за
движението на преюдициалното дело – ежемесечно, считано от 01.06.2022
год. до 01.08.2022 год. Към настоящия момент на проверката – 08.08.2022
год. преюдициалното дело е насрочено в о.с.з. за 17.10.2022 год.

- адм. дело № 247/2021 г. е образувано  на  07.10.2021 г. по жалба
срещу заповед на Директора на ОДМВР – Разград за прекратяване на
служебно правоотношение. Делото е разпределено от председателя на съда на
същата дата автоматично между трима съдии и за докладчик е определена
съдия Ива Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %. С определение в о.с.з. от 23.11.2021 г.
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 от
АПК до приключване на адм.дело № 232/2021 по описа на АС - Разград. При
проверката на делото се установи, че са извършени служебно и с определение
от 09.12.2021 год. преюдициалното дело е възобновено, тъй като по адм.дело
№ 232/2021 год. е постановено решение на 16.11.2021 год., влязло в сила на
16.11.2021 год. Делото е насрочено в о.с.з. за 01.02.2022 год., когато е даден
ход на делото и същото е обявено за решаване. С решение от № 17/04.02.2022
год. съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна. Решението не е
обжалвано и е влязло в сила.

                             КОНСТАТАЦИИ:

Производствата по проверените дела най-често са били спирани
поради наличие на  преюдициален спор, чието разрешаване е от значение за
делото, или по съгласие на страните. Делата са своевременно
администрирани, с оглед проверка на обстоятелството дали е налична
причина за тяхното възобновяване. Когато причина за спирането на
производството е приключване на друго висящо производство с
преюдициално значение, съдът е извършвал своевременни проверки за
последното производство и при констатиране на  влязъл в сила съдебен акт
е възобновявал производството.

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

Исковете за обезщетения за вреди, които се разглеждат от
административните съдилища, са по реда на чл. 1 ЗОДОВ във вр. с чл. 203
АПК.
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         През 2020  г. в  Административен  съд – Разград  са  разгледани 8  бр.
 административни дела по реда на чл. 203 АПК, а през 2021 г. – 4 бр.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 37/2020 г. е образувано  на  05.03.2020 г. по постъпила на
същата дата ИМ от ФЛ срещу ОД на МВР – гр.Разград с предявен иск по
чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Делото е разпределено от председателя на съда на
05.03.2020 год. автоматично между четирима съдии и за докладчик е
определена съдия Светла Робева. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С определение от 06.03.2020 год. съдът е конституирал страните и е
разпоредил на основание чл.131 ГПК препис от ИМ ведно с приложенията
към нея да се връчат на ответника с указание за представяне на писмен
отговор в 14-дневен срок от получаването. Делото е насрочено в о.с.з. за
26.03.2020 год. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му е
връчено на 09.03.2020 год. Писмен отговор не е постъпил в съда.

С оглед въведеното извънредно положение о.с.з. е отсрочено за
23.04.2020 год. с разпореждане от 12.03.2020 год. Отново о.с.з. на 23.04.2020
год. е отсрочено за 21.05.2020 год. с разпореждане от 09.04.2020 год.

В о.с.з. на 21.05.2020 год. съдът е дал ход на делото. Приел е писмените
доказателства и го е обявил за решаване.

С решение № 52 от 27.05.2020 год. съдът е уважил изцяло предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени : на ищеца
– на 03.06.2020 год., на ОП – Разград – на 28.05.2020 год. и на ответника на
28.05.2020 год.

- адм. дело № 43/2020 г. е образувано  на  13.03.2020 г. по постъпило по
компетентност на същата дата адм.дело № 169/2020 год. на АС – Хасково,
образувано по ИМ с предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу НОИ.
Делото е разпределено от председателя на съда на 13.03.2020 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Марин
Маринов. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %.

С определение от 30.03.2020 год. на основание чл.154 и чл.157 АПК
съдът е разпоредил препис от ИМ ведно с приложенията към нея да се връчат
на ответника с указание за представяне на писмен отговор в 14-дневен срок.
Конституирал е страните по делото, вкл. и контролираща страна – ОП
Разград. Изискани са двете адм. дела за послужване от АС – Хасково.
Насрочил е о.с.з. за 18.05.2020 год. Съобщение е изпратено на ответника на
31.03.2020 год. и му е връчено на 13.04.2020 год. Писмен отговор не е
постъпил в съда.

 В о.с.з. на 18.05.2020 год. е даден ход на делото. Докладвано е и са
изслушани страните. Проекта на доклад е обявен за окончателен. Приети са
писмените доказателства, представени с ИМ и изисканите. Съдът е дал
указания на ищцата и е назначил ССЕ. Делото е отложено за 15.06.2020 год.,
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когато е даден ход на делото. Изслушано е вещото лице, прието е
заключението му и е даден ход по същество.

С решение № 65 от 15.07.2020 год. съдът е отхвърлил изцяло
предявения иск. Съобщения до страните са изпратени на 16.07.2020 год. и са
връчени : на ищеца – на 22.07.2020 год., на ОП – Разград – на 17.07.2020 год.
и на ответника на 20.07.2020 год. Решението не е обжалвано и е влязло в
сила.

- адм. дело № 87/2020 г. е образувано  на  15.05.2020 г. по постъпила на
същата дата ИМ от ФЛ срещу ОД на МВР - Разград с предявен иск по чл.1,
ал.1 от ЗОДОВ. Делото е разпределено от председателя на съда на 15.05.2020
год. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена съдия
Ива Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали при разпределението при
100 %.

С определение от 15.05.2020 год. съдът е конституирал страните и
контролираща страна. На основание чл.131, ал.2 ГПК съдът е разпоредил
препис от ИМ ведно с приложенията към нея да се изпратят на ответника с
указание за представяне на писмен отговор в 14.дневен срок. Насрочено е
о.с.з. за 16.06.2020 год. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му е
връчено на 19.05.2020 год. Писмен отговор е постъпил в съда на 27.05.2020
год.

В о.с.з. на 16.06.2020 год. е даден ход на делото. Докладвано е и са
изслушани страните. Приети са писмените доказателства, представени с ИМ
и съдът е дал ход по същество.

С решение № 67 от 22.06.2020 год. съдът е уважил изцяло предявения
иск. Съобщения до страните са изпратени незабавно и са връчени : на ищеца
– на 25.06.2020 год., на ОП – Разград – на 23.06.2020 год. и на ответника на
23.06.2020 год. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

- адм. дело № 190/2021 г. е образувано  на  02.08.2021 г. по постъпила
на същата дата ИМ от ЮЛ срещу Басейнова дирекция „Дунавски район“ с
предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Делото е разпределено от председателя
на съда н02.08.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определен съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 16.08.2021 год. съдът е оставил ИМ без движение с
указание в 7-дневен срок ищецът да внесе дължимата ДТ, внесена на
25.08.2021 год.

С определение от 26.08.2021 год., постановено в з.с.з., съдът на
основание чл.154 и чл.157 АПК съдът е конституирал страните и
контролираща страна. На основание чл.131, ал.2 ГПК съдът е разпоредил
препис от ИМ ведно с приложенията към нея да се изпратят на ответника с
указание за представяне на писмен отговор в 14.дневен срок. Насрочено е
о.с.з. за 28.10.2021 год. Съобщение е изпратено на ответника незабавно и му е
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връчено на 01.09.2021 год. Писмен отговор е постъпил в съда на 13.09.2021
год.

В о.с.з. на 28.10.2021 год. е даден ход на делото. Докладвано е и са
изслушани страните. Приети са писмените доказателства и съдът е дал ход по
същество.

С определение № 155 от 04.11.2021 год. съдът е отменил протоколното
определение от 28.10.2021 год. за даване на ход по същество, оставил е без
разглеждане ИМ като недопустима поради наличието на друг процесуален
ред за осъществяване на търсената защита и е прекратил производството по
делото. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 16.11.2021 год.

                             КОНСТАТАЦИИ:

Делата се образуват в деня на постъпване на исковата молба или най-
късно на следващия ден.

Разпореждането на съда по редовността на постъпилата искова
молба е постановявано на същия или на следващия ден, по изключение до 2-3
дни.

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

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

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

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

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

7. Административни дела с регламентирани кратки процесуални
срокове за разглеждане.
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    През 2020 г. в Административен съд – Разград  са разгледани 7 бр.
административни дела с регламентирани кратки процесуални срокове за
разглеждане, а през 2021 г. – 10 бр.
          Проверката на случайно избрани дела установи:

- адм. дело № 67/2020 г. е образувано  на  14.04.2020 г. по постъпила в
същия ден жалба с правно основание чл. 145 и сл. АПК вр. с чл. 64, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ. Делото е разпределено от съдия Ива Ковалакова-Стоева на
14.04.2020 г. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен
съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали в разпределението при
100 %. С разпореждане от същия ден жалбата е оставена без движение с
указания за внасяне на ДТ. На 16.04.2020 г. е постъпила допълнителна молба.
С определение от 22.04.2020 г. са конституирани страните, разпределена е
доказателствената тежест, на ответника е даден 14-дневен срок за
представяне на писмен отговор и делото е насрочено в о.с.з. за 18.05.2020 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмени доказателства
и е даден ход по същество.  С решение № 47  от 05.06.2020  г.  съдът е
отхвърлил жалбата като неоснователна. Съобщения до страните са изпратени
незабавно.

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 07.07.2020 г.

- адм. дело № 103/2020 г. е образувано  на  29.05.2020 г. по постъпила в
същия ден жалба с правно основание чл. 46, ал. 5 от ЗОбС. Делото е
разпределено от административния ръководител на 29.05.2020 г. автоматично
между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Таня Дамянова.
Всички съдии са участвали в разпределението при 100 %. С разпореждане от
същия ден жалбата е оставена без движение с указания за внасяне на ДТ.
Съобщението е получено на 04.06.2020 г., в същия ден е постъпила
допълнителна молба. С определение от 05.06.2020 г. е уведомена ОП –
Разград, на ответника е указано да подаде писмен отговор в 14-дневен срок,
делото е насрочено в о.с.з. за 01.07.2020 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, приети са писмени доказателства и е даден ход по същество. С
решение № 77 от 17.07.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Решението е окончателно.

- адм. дело № 165/2020 г. е образувано  на  14.09.2020 г. по постъпила
на същия ден директно в съда жалба от ФЛ срещу заповед от 20.08.2020 год.
на директора на Д“СП“ – гр.Исперих. Делото е разпределено от председателя
на съда на 14.09.2020 год. автоматично между четирима съдии и за докладчик
е определена съдия Таня Дамянова. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 14.09.2020 год. съдът е оставил без движение
жалбата с указание за внасяне на дължимата ДТ и е изискана от АО
окомплектована адм. преписка.
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На 21.09.2020 год. делото е преразпределено на съдия Светла Робева
поради командироване на съдията докладчик във ВАС.

На 23.09.2020 год. АО е представил цялата адм. преписка, а на
13.10.2020 год. жалбоподателят е представил доказателства за внесената ДТ.

С определение от 13.10.2020 год. делото е насрочено в о.с.з. за
20.10.2020 год., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните. Приети
са писмените доказателства и изисканите такива и делото е обявено за
решаване.

С решение № 116 от 22.10.2020 год. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Изпратени са съобщения до страните незабавно и са връчени
както следва : на жалбоподателя - 15.11.2020 год. и на ответника по жалбата –
15.12.2020 год. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 01.12.2020 год.

- адм. дело № 5/2020 г. е образувано  на  16.01.2020 г. по постъпила на
същия ден директно в съда жалба срещу решение на ОИК – Самуил от
13.01.2020 год. за прекратяване на пълномощията на общински съветник.
Делото е разпределено от председателя на съда на 16.01.2020 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Марин
Маринов. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %.

С определение от 16.01.2020 год. съдът е конституирал страните и е
насрочил о.с.з. за 22.01.2020 год., като е указано на ответника,че до началото
на о.с.з. може да представи писмен отговор. Същият е депозиран на
21.01.2020 год. и е представена адм.преписка.

В с.з. на 22.01.2020 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и изисканите такива и делото е обявено
за решаване.

С решение № 13 от 29.01.2020 год. съдът е отменил решението на ОИК
– Самуил и е върнал преписката на АО за ново произнасяне. Незабавно са
изпратени съобщения до страните и са връчени, както следва: на
жалбоподателя – на 03.02.2020 год. и на ОИК – Самуил – на 31.01.2020 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
ОИК – Самуил на 04.02.2020 год., която е администрирана незабавно с
разпореждане от същата дата и делото е изпратено на ВАС на 10.02.2020 год.

С решение №4362 от 14.04.2020 год. по адм.дело № 2022/2020 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
29.01.2020 год.

- адм. дело № 84/2020 г. е образувано  на  12.05.2020 г. по постъпила на
същия ден директно в съда жалба срещу решение на ОИК – Самуил от
07.05.2020 год. за прекратяване на пълномощията на общински съветник.
Делото е разпределено от председателя на съда на 12.05.2020 год.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена съдия Таня
Дамянова. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %.
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С определение от 12.05.2020 год. съдът е конституирал страните и е
насрочил о.с.з. за 14.05.2020 год., като е указано на ответника,че до началото
на о.с.з. може да представи писмен отговор. Същият е депозиран на
13.05.2020 год. и е представена адм.преписка.

В с.з. на 14.05.2020 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и изисканите такива и делото е обявено
за решаване.

С решение № 46 от 18.05.2020 год. съдът е потвърдил решението на
ОИК – Самуил. Незабавно са изпратени съобщения до страните и са връчени,
както следва: на жалбоподателя – на 20.05.2020 год. и на ОИК – Самуил – на
20.05.2020 год.

Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

- адм. дело № 119/2020 г. е образувано  на  26.06.2020 г. по постъпила
на същия ден чрез АО жалба срещу решение на ОИК – Разград от 22.06.2020
год. за прекратяване на пълномощията на общински съветник. Делото е
разпределено от председателя на съда на 26.06.2020 год. автоматично между
четирима съдии и за докладчик е определена съдия Ива Ковалакова-Стоева.
Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %.

С определение от 26.06.2020 год. съдът е конституирал страните и е
насрочил о.с.з. за 07.07.2020 год., като е указано на ответника,че до началото
на о.с.з. може да представи писмен отговор. Същият е депозиран на
02.07.2020 год.

В с.з. на 07.07.2020 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и изисканите такива и делото е обявено
за решаване.

С решение № 80 от 09.07.2020 год. съдът е отменил решението на ОИК
– Разград и е върнал преписката на АО за ново произнасяне. Незабавно са
изпратени съобщения до страните и са връчени, както следва: на
жалбоподателя – на 09.07.2020 год. и на ОИК – Разград– на 13.07.2020 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
общинския съветник на 16.07.2020 год., която е администрирана на
17.07.2020 год. с разпореждане от същата дата и делото е изпратено на ВАС
на 24.07.2020 год.

С решение № 12580 от 13.10.2020 год. по адм.дело № 7975/2020 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
09.07.2020 год.

- адм. дело № 225/2020 г. е образувано  на  01.12.2020 г. по постъпила
на 30.11.2020 год. директно в съда жалба срещу решение на ОИК – Разград от
26.11.2020 год. за прекратяване на пълномощията на общински съветник.
Делото е разпределено от председателя на съда на 01.12.2020 год.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Светла
Робева. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %.
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С определение от 01.12.2020 год. съдът е конституирал страните  и
заинтересованото лице – общинския съветник и е насрочил о.с.з. за
07.12.2020 год., като е указано на ответника,че до началото на о.с.з. може да
представи писмен отговор, който не е депозиран и доказателства по случая.

В с.з. на 07.12.2020 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и изисканите такива и делото е обявено
за решаване.

С решение № 137 от 10.12.2020 год. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Незабавно са изпратени съобщения до страните и са връчени,
както следва: на жалбоподателя – на 14.12.2020 год., на ОИК – Разград– на
11.12.2020 год. и на заинтересованото лице – общински съветник, на
11.12.2020 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
жалбоподателя на 21.12.2020 год.,  която е администрирана с разпореждане
от същата дата. На 29.12.2020 год. заинтересованото лице е депозирало
писмен отговор и на 30.12.2020 год. делото ведно с КЖ е изпратено във ВАС.

С решение № 4422 от 06.04.2021 год. по адм.дело № 190 / 2021 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
10.12.2020 год.

- адм. дело № 106/2021 г. е образувано  на  22.04.2021 г. по постъпила
на същия ден чрез АО жалба от ФЛ срещу задължително предписание от
02.03.2021 год. на директора на Д“СП“ – Разград. Делото е разпределено от
председателя на съда на 22.04.2021 год. автоматично между трима съдии и за
докладчик е определен съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали
при разпределението при 100 %.

С определение от 23.04.2021 год. съдът е конституирал страните, вкл. и
заинтересована страна. Насрочил е о.с.з. за 08.06.2021 год., до когато
ответникът следва да представи писмен отговор. На 11.05.2021 год.
жалбоподателката си оттегля жалбата и с определение от 12.05.2021 год.
съдът оставя без разглеждане жалбата й и прекратява производството в тази
част.

В с.з. на 08.06.2021 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Делото е докладвано. Приети са писмените доказателства и делото е обявено
за решаване.

С решение № 93 от 08.07.2021 год. съдът е отменил задължителното
предписание от 02.03.2021 год. на директора на Д“СП“ - Разград. Изпратени
са съобщения до страните незабавно и са връчени както следва : на
жалбоподателя - 15.07.2021 год., на ответника по жалбата – 12.07.2020 год. и
на заинтересованото лице – на 22.07.2021 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
заинтересованото лице на 06.08.2021 год., която е администрирана
своевременно и делото е изпратено във ВАС на 13.09.2021 год.
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С решение № 1275 от 10.02.2022 год. по адм.дело № 9409/2021 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
08.07.2021 год.

- адм. дело № 208/2021 г. е образувано  на  20.08.2021 г. по постъпила
на същия ден чрез АО жалба от ФЛ срещу заповед от 05.08.2021 год. на
директора на Д“СП“ – Разград с правно основание чл.25, ал.1, т.1 и т.2
ЗЗДетето. Делото е разпределено от председателя на съда на 20.08.2021 год.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Ива
Стоева. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %.

С разпореждане от 23.08.2021 год. съдът е оставил жалбата без
движение с указание за внасяне на дължимата ДТ, внесена на 25.08.2021 год.

С определение от 26.08.2021 год. съдът е конституирал страните.
Насрочил е о.с.з. за 13.09.2021 год., до когато ответникът следва да представи
писмен отговор и да ангажира доказателства. В с.з. на 13.09.2021 год. е даден
ход на делото. Делото е докладвано. Изслушани са страните. Изслушано е и
непълнолетното дете. Приети са писмените доказателства и делото е обявено
за решаване.

С решение № 119 от 15.09.2021 год. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Изпратени са съобщения до страните незабавно и са връчени
както следва : на жалбоподателя - 16.09.2021 год. и на ответника по жалбата –
16.09.2021 год.

Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

- адм. дело № 98/2021 г. е образувано  на  16.04.2021 г. по постъпила на
същия ден чрез АО жалба срещу решение на ОИК – Исперих от 07.04.2021
год. за прекратяване на пълномощията на кмета на с.Йонково, обл. Разград.
Делото е разпределено от председателя на съда на 16.04.2021 год.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Светла
Робева. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %. В
жалбата се съдържа изрично искане за спиране на допуснатото
предварително изпълнение на решението на ОИК – Исперих.

С определение от 16.04.2021 год. по същото дело съдът се е произнесъл
по искането с правно основание чл.166, ал.2 АПК, като е спрял допуснатото
от закона предварително изпълнение на решението на ОИК – Исперих.
Незабавно са изпратени съобщения до страните, които са ги получили на
19.04.2021 год. Определението не е обжалвано.

С определение от 16.04.2021 год. съдът е конституирал страните по
делото. Насрочил е о.с.з. за 23.04.2021 год. Указал е на ответната страна, че в
3-дневен срок от получаване на съобщението може да представи писмен
отговор и да ангажира доказателства. Писмен отговор не е представен.

В с.з. на 23.04.2021 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и делото е обявено за решаване.
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С решение № 61 от 27.04.2021 год. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Незабавно са изпратени съобщения до страните и са връчени,
както следва: на жалбоподателя – на 29.04.2021 год. и на ОИК – Исперих – на
07.05.2021 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
жалбоподателя на 29.04.2021 год., която е администрирана своевременно  и
делото е изпратено във ВАС на 17.05.2021 год.

С решение №9617 от 27.09.2021 год. по адм.дело № 5369 / 2021 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
27.04.2021 год.

- адм. дело № 100/2021 г. е образувано  на  16.04.2021 г. по постъпила
на същия ден чрез АО жалба срещу решение на ОИК – Исперих от 07.04.2021
год. за прекратяване на пълномощията на кмета на с.Драгомъж, обл.Разград.
Делото е разпределено от председателя на съда на 16.04.2021 год.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Ива
Ковалакова-Стоева. Всички съдии са участвали при разпределението при 100
%.

С определение от 16.04.2021 год. съдът е конституирал страните по
делото. Насрочил е о.с.з. за 23.04.2021 год. Указал е на ответната страна, че в
3-дневен срок от получаване на съобщението може да представи писмен
отговор и да ангажира доказателства. Писмен отговор не е представен.

С молба от 19.04.2021 год. жалбоподателят е поискал да се спре
допуснатото от закона предварително изпълнение на решението от 07.04.2021
год. на ОИК – Исперих. С определение от 19.04.2021 год. по същото дело
съдът се е произнесъл по искането с правно основание чл.166, ал.2 АПК, като
е спрял допуснатото от закона предварително изпълнение на решението на
ОИК – Исперих. Незабавно са изпратени съобщения до страните, които са ги
получили, както следва : жалбоподателя – на 22.04.2021 год. ОИК – Исперих
– на 20.04.2021 год. Определението не е обжалвано.

В с.з. на 23.04.2021 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и делото е обявено за решаване.

С решение № 63 от 27.04.2021 год. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Незабавно са изпратени съобщения до страните и са връчени,
както следва: на жалбоподателя – на 10.05.2021 год. и на ОИК – Исперих – на
07.05.2021 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
жалбоподателя на 12.05.2021 год., която е администрирана своевременно  и
делото е изпратено във ВАС на 18.05.2021 год.

С решение № 9624 от 27.09.2021 год. по адм.дело № 5371/2021 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
27.04.2021 год.
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- адм. дело № 102/2021 г. е образувано  на  16.04.2021 г. по постъпила
на същия ден чрез АО жалба срещу решение на ОИК – Исперих от 07.04.2021
год. за прекратяване на пълномощията на кмета на с.Тодорово, обл.Разград.
Делото е разпределено от председателя на съда на 16.04.2021 год.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определен съдия Марин
Маринов. Всички съдии са участвали при разпределението при 100 %. В
жалбата се съдържа изрично искане за спиране на допуснатото от закона
предварително изпълнение на решението на ОИК – Исперих.

С определение от 16.04.2021 год. по същото дело съдът се е произнесъл
по искането с правно основание чл.166, ал.2 АПК, като е спрял допуснатото
от закона предварително изпълнение на решението на ОИК – Исперих.
Незабавно са изпратени съобщения до страните, които са ги получили.
Определението не е обжалвано.

С определение от 16.04.2021 год. съдът е конституирал страните по
делото. Насрочил е о.с.з. за 23.04.2021 год. Указал е на ответната страна, че в
3-дневен срок от получаване на съобщението може да представи писмен
отговор и да ангажира доказателства. Писмен отговор не е представен.

В с.з. на 23.04.2021 год. е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Приети са писмените доказателства и делото е обявено за решаване.

С решение № 64 от 26.04.2021 год. съдът е отхвърлил жалбата като
неоснователна. Незабавно са изпратени съобщения до страните и са връчени,
както следва: на жалбоподателя – на 10.05.2021 год. и на ОИК – Исперих – на
07.05.2021 год.

Срещу така постановеното решение касационна жалба е подадена от
жалбоподателя на 29.04.2021 год., която е администрирана своевременно  и
делото е изпратено във ВАС на 17.05.2021 год.

С решение № 10561 от 19.10.2021 год. по адм.дело № 5370/2021 год.
ВАС, 3-то отделение е оставил в сила решението на АС – Разград от
26.04.2021 год.

                          КОНСТАТАЦИИ:

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

По проверените дела са постъпвали касационни жалби, които са
администрирани своевременно- в същия ден съдът е оставял без движение
жалбата за отстраняване на нередовности, съответно ако е била редовна-
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са изпращани преписи на насрещната страна с указания за даване на писмен
отговор. Веднага, или на следващия ден делото, заедно с касационната
жалба и писмения отговор е изпращано по компетентност на ВАС за
произнасяне.

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

1. Образуване, движение и приключване на касационните
административни дела.

През 2020 г. в  Административен  съд – Разград  са  разгледани  128
бр. касационни административни дела, а през 2021 г. – 226 бр. Проверката на
случайно избрани дела установи:

- КАНД № 8/2020 г., на доклад на съдия Светла Робева, е образувано на
23.01.2020 г. по  касационна жалба против решение № 506 от 18.11.2019 г.,
постановено по АНД № 673/2019  г.  по описа на РС –  Разград.  Делото е
постъпило на  23.01.2020 г., разпределението е извършено от председателя на
съда в същия ден автоматично между четирима съдии при 100 % участие на
всеки. С разпореждане в закрито заседание от 23.01.2020 г. съдията-
докладчик е извършил проверка по редовност и допустимост на жалбата и е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 18.02.2020 г., когато  съдът  в
състав: председател съдия Светла Робева - докладчик, членове – съдия Ива
Ковалакова-Стоева и съдия Марин Маринов, го е обявил за решаване.
Решение № 17 е обявено на 21.02.2020 г., с което е оставено в сила решението
на първоинстанционния съд.

- КАНД № 38/2020 г., на доклад на съдия Таня Дамянова, е образувано
на 21.04.2020 г. по  касационна жалба против решение № 8 от 28.01.2020 г.,
постановено по АНД № 886/2019  г.  по описа на РС –  Разград.  Делото е
постъпило на  21.04.2020 г., разпределението е извършено от съдия Таня
Дамянова в същия ден автоматично между четирима съдии при 100 %
участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от 21.04.2020 г.
съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и допустимост на
жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 09.06.2020 г., когато
съдът  в състав: председател съдия Таня Дамянова - докладчик, членове –
съдия Ива Ковалакова-Стоева и съдия Марин Маринов, го е обявил за
решаване. На 18.06.2020 г. е обявено решение № 42, с което решението на
първоинстанционния съд е оставено в сила.



38

-  КАНД № 44/2020  г., на доклад на съдия Марин Маринов, е
образувано на 02.06.2020 г. по  касационна жалба против решение № 14 от
11.02.2020 г., постановено по НАХД № 821/2019 г. по описа на РС – Разград.
Делото е постъпило на  02.06.2020 г., разпределението е извършено от
административния ръководител в същия ден автоматично между четирима
съдии при 100 % участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от
02.06.2020 г. съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и
допустимост на жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за
30.06.2020 г., когато  съдът  в състав: председател съдия Таня Дамянова,
членове – съдия Ива Ковалакова-Стоева и съдия Марин Маринов -
докладчик, го е обявил за решаване. На 15.07.2020 г. е обявено решение № 50,
с което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 54/2020 г., на доклад на съдия Таня Дамянова, е образувано
на 19.06.2020 г. по  касационна жалба против решение № 86 от 25.03.2020 г.,
постановено по АНД № 799/2019 г. по описа на РС – Разград. Делото е
постъпило на 19.06.2020 г., разпределението е извършено от
административния ръководител в същия ден автоматично между четирима
съдии при 100 % участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от
19.06.2020 г. съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и
допустимост на жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за
14.07.2020 г., когато  съдът  в състав: председател съдия Таня Дамянова -
докладчик, членове – съдия Ива Ковалакова-Стоева и съдия Марин Маринов,
го е обявил за решаване. На 21.07.2020 г. е обявено решение № 57, с което
решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 67/2020 г., на доклад на съдия Ива Ковалакова-Стоева, е
образувано на 23.07.2020 г. по  касационна жалба против решение № 149 от
15.06.2020 г., постановено по АНД № 232/2020 г. по описа на РС – Разград.
Делото е постъпило на 23.07.2020 г., разпределението е извършено от
административния ръководител в същия ден автоматично между четирима
съдии при 100 % участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от
23.07.2020 г. съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и
допустимост на жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за
15.09.2020 г., когато  съдът  в състав: председател съдия Таня Дамянова,
членове – съдия Ива Ковалакова-Стоева - докладчик и съдия Марин
Маринов, го е обявил за решаване. На 18.09.2020 г. е обявено решение № 66,
с което решението на първоинстанционния съд е отменено.

- КАНД № 105/2020 г., на доклад на съдия Марин Маринов, е
образувано на 09.11.2020 г. по  касационна жалба против решение № 342 от
01.09.2020 г., постановено по НАХД № 382/2020 г. по описа на РС – Разград.
Делото е постъпило на 09.11.2020 г., разпределението е извършено от
административния ръководител в същия ден автоматично между трима съдии
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при 100 % участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от
09.11.2020 г. съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и
допустимост на жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за
15.12.2020 г., когато  съдът  в състав: председател съдия Светла Робева,
членове – съдия Ива Ковалакова-Стоева и съдия Марин Маринов -
докладчик, го е обявил за решаване. На 18.12.2020 г. е обявено решение № 98,
с което решението на първоинстанционния съд е оставено в сила.

- КАНД № 109/2020 г., на доклад на съдия Ива Ковалакова-Стоева, е
образувано на 20.11.2020 г. по  касационна жалба против решение № 334 от
20.09.2020 г., постановено по НАХД № 354/2020 г. по описа на РС – Разград.
Делото е постъпило на 20.11.2020 г., разпределението е извършено от
административния ръководител в същия ден автоматично между трима съдии
при 100 % участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от
20.11.2020 г. съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и
допустимост на жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за
12.01.2021 г., когато  съдът  в състав: председател съдия Светла Робева,
членове – съдия Ива Ковалакова-Стоева - докладчик, и съдия Марин
Маринов го е обявил за решаване. На 18.01.2021 г. е обявено решение № 1, с
което решението на първоинстанционния съд е отменено.

- КАНД № 114/2020 г., на доклад на съдия Светла Робева, е образувано
на 30.11.2020 г. по  касационна жалба против решение № 374 от 17.09.2020 г.,
постановено по АНД № 371/2020 г. по описа на РС – Разград. Делото е
постъпило на 30.11.2020 г., разпределението е извършено от
административния ръководител в същия ден автоматично между трима съдии
при 100 % участие на всеки. С разпореждане в закрито заседание от
01.12.2020 г. съдията-докладчик е извършил проверка по редовност и
допустимост на жалбата и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за
12.01.2021 г., когато  съдът  в състав: председател съдия Светла Робева-
докладчик, членове – съдия Ива Ковалакова-Стоева, и съдия Марин Маринов
го е обявил за решаване. На 15.01.2021 г. е обявено решение № 3, с което
решението на първоинстанционния съд е отменено.

-  КАНД № 10/2021  г. е образувано  на  14.01.2021 г. по жалба
постъпила на същата дата срещу решение № 327 от 27.10.2020 год. по АНД
№ 582 / 2020 год. на РС – Разград. Делото е разпределено от председателя на
съда на 14.01.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Светла Робева. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 14.01.2021 год. делото е насрочено в о.с.з за
23.02.2021 год., когато е даден ход на делото от АС – Разград в състав :
председател – съдия Светла Робева и членове : съдия Ива Ковалакова-Стоева
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и съдия Марин Маринов. Приети са писмени доказателства и делото е
обявено за решаване.

С решение № 24 от 01.03.2021 год. съдът е оставил в сила обжалваното
първоинстанционно решение.

-  КАНД № 75/2021  г. е образувано  на  15.04.2021 г. по жалба
постъпила на същата дата срещу решение № 66 от 12.03.2021 год. по АНД №
573 / 2020 год. на РС – Разград. Делото е разпределено от председателя на
съда на 15.04.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Светла Робева. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 15.04.2021 год. делото е насрочено в о.с.з за
18.05.2021 год., когато е даден ход на делото от АС – Разград в състав :
председател – съдия Светла Робева и членове : съдия Ива Ковалакова-Стоева
и съдия Марин Маринов. Приети са писмени доказателства и делото е
обявено за решаване.

С решение № 83 от 27.05.2021 год. съдът е оставил в сила обжалваното
първоинстанционно решение.

-  КАНД № 64/2021  г. е образувано  на  06.04.2021 г. по жалба
постъпила на същата дата срещу решение № 55 от 05.03.2021 год. по АНД №
766 / 2020 год. на РС – Разград. Делото е разпределено от председателя на
съда на 06.04.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Ива Ковалакова - Стоева. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 07.04.2021 год. делото е насрочено в о.с.з за
18.05.2021 год., когато е даден ход на делото от АС – Разград в състав :
председател – съдия Светла Робева и членове : съдия Ива Ковалакова-Стоева
и съдия Марин Маринов. Приети са писмени доказателства и делото е
обявено за решаване.

С решение № 78 от 31.05.2021 год. съдът е оставил в сила обжалваното
първоинстанционно решение.

- КАНД № 119/2021 г. е образувано  на  28.06.2021 г. по жалба
постъпила на същата дата срещу решение № 1128 от 19.05.2021 год. по АНД
№ 145 / 2021 год. на РС – Разград. Делото е разпределено от председателя на
съда на 28.06.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определена съдия Ива Ковалакова - Стоева. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 28.06.2021 год. делото е насрочено в о.с.з за
14.09.2021 год., когато е даден ход на делото от АС – Разград в състав :
председател – съдия Светла Робева и членове : съдия Ива Ковалакова-Стоева
и съдия Марин Маринов. Приети са писмени доказателства и делото е
обявено за решаване.
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С решение № 124 от 27.09.2021 год. съдът е оставил в сила
обжалваното първоинстанционно решение.

-  КАНД № 92/2021  г. е образувано  на  29.04.2021 г. по жалба
постъпила на същата дата срещу решение № 83 от 26.03.2021 год. по АНД №
819 / 2020 год. на РС – Разград. Делото е разпределено от председателя на
съда на 29.04.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определен съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 29.04.2021 год. делото е насрочено в о.с.з за
15.06.2021 год., когато е даден ход на делото от АС – Разград в състав :
председател – съдия Светла Робева и членове : съдия Ива Ковалакова-Стоева
и съдия Марин Маринов. Приети са писмени доказателства и делото е
обявено за решаване.

С решение № 97 от 22.06.2021 год. съдът е отменил обжалваното
първоинстанционно решение и вместо него е постановил друго, с което
отменя НП № 1029 от 14.05.2020 год., издадено от Директора на Басейнова
дирекция „Дунавски район“ – Дунав.

- КАНД № 128/2021 г. е образувано  на  01.07.2021 г. по жалба
постъпила на същата дата срещу решение № 152 от 02.06.2021 год. по АНД
№ 65 / 2021 год. на РС – Разград. Делото е разпределено от председателя на
съда на 01.07.2021 год. автоматично между трима съдии и за докладчик е
определен съдия Марин Маринов. Всички съдии са участвали при
разпределението при 100 %.

С разпореждане от 01.07.2021 год. делото е насрочено в о.с.з за
05.10.2021 год., когато е даден ход на делото от АС – Разград в състав :
председател – съдия Светла Робева и членове : съдия Ива Ковалакова-Стоева
и съдия Марин Маринов. Приети са писмени доказателства и делото е
обявено за решаване.

С решение № 139 от 25.10.2021 год. съдът е оставил в сила
обжалваното първоинстанционно решение.

                                     КОНСТАТАЦИИ:

Към момента на извършване на проверката всички образувани и
разгледани касационни производства през 2019 г. и 2020 г. са върнати на
съответния първоинстанционен съд. Също така се установи, че няма
образувани касационни административни дела преди 01.01.2020 г. и
неприключили към 31.12.2021 г.

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

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

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

2. Касационни административни дела с отменен ход по същество

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Разград през 2020  г. и 2021 г. не  са постановени
определения за отмяна на дадения ход по същество по касационни
административни дела.

3. Спрени касационни административни дела

От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че в
Административен съд – Разград през проверявания период не са спирани
касационни административни дела.

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

През 2020 г. в Административен съд – Разград са разгледани 72 бр.
частни административни дела, а през 2021 г. – 56 бр.

1. Образувани частни административни дела по чл. 60 и чл. 166  от
АПК през 2020 и 2021 г.

Проверката на случайно избрани дела установи:

- ч.адм.д. № 6/2020 г. е образувано  на  17.01.2020 г. по постъпила на
16.01.2020 г. в 16.33 ч. директно в съда жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК срещу
разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ.
Делото е разпределено от председателя на съда на 17.01.2020 г. в 08.50 ч.
автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена съдия
Светла Робева. С разпореждане от същия ден съдът е оставил жалбата без
движение и е изискал административния орган незабавно да представи
административната преписка. С определение № 5 от същия ден съдът е
отменил разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане
на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.
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- ч.адм.д. № 9/2020 г. е образувано  на  17.01.2020 г. по постъпила на
17.01.2020 г. в 12.40 ч. чрез административния орган жалба по чл. 60, ал. 5 от
АПК срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на
наложена ПАМ. Делото е разпределено от председателя на съда на 17.01.2020
г. в 13.07 ч. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена
съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение № 6 от същия ден съдът е
отменил разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане
на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 15/2020 г. е образувано  на  29.01.2020 г. по постъпила на
29.01.2020 г. в 09.53 ч. чрез административния орган жалба по чл. 60, ал. 5 от
АПК срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на
наложена ПАМ. Делото е разпределено от председателя на съда на 29.01.2020
г. в 12.38 ч. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен
съдия Марин Маринов. С определение № 8 от същия ден съдът е отменил
разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане на
ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 16/2020 г. е образувано  на  29.01.2020 г. по постъпила на
29.01.2020 г. в 11.36 ч. чрез административния орган жалба по чл. 60, ал. 5 от
АПК срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на
наложена ПАМ. Делото е разпределено от председателя на съда на 29.01.2020
г. в 12.38 ч. автоматично между четирима съдии и за докладчик е определена
съдия Светла Робева. С определение № 7 от същия ден съдът е отменил
разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане на
ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 30/2020 г. е образувано  на  19.02.2020 г. по постъпила на
19.02.2020 г. в 13.47 ч. директно в съда жалба по чл. 60, ал. 5 от АПК срещу
разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложена ПАМ.
Делото е разпределено от председателя на съда на 19.02.2020 г. в 14.08 ч.
автоматично между трима съдии и за докладчик е определена съдия Ива
Ковалакова-Стоева, като от разпределението е изключен един съдия в отпуск.
С разпореждане от същия ден  съдът е оставил жалбата без движение, като е
изискал от административния орган незабавно да представи заверено копие
от административната преписка. Съобщението е получено на 19.02.2020 г., на
20.02.2020 г. преписката е получена в съда. С определение № 11 от 20.02.2020
г. съдът е отменил разпореждането за предварително изпълнение на заповед
за налагане на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 152/2020 г. е образувано  на  19.08.2020 г. по постъпила на
19.08.2020 г. в 14.45 ч. чрез административния орган жалба по чл. 60, ал. 5 от
АПК срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на
наложена ПАМ. Делото е разпределено от съдебен служител Елза Малеевска
на 19.08.2020 г. в 14.57 ч. на дежурен съдия и за докладчик е определен съдия
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Марин Маринов. С определение № 71 от същия ден съдът е отменил
разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане на
ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 138/2021 г. е образувано  на  28.05.2021 г. по постъпила на
28.05.2021 г. в 09.55 ч. чрез административния орган жалба по чл. 60, ал. 5 от
АПК срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на
наложена ПАМ. Делото е разпределено от председателя на съда на 28.05.2021
г. в 11.34 ч. автоматично между трима съдии и за докладчик е определен
съдия Марин Маринов. С определение № 48 от същия ден съдът е отменил
разпореждането за предварително изпълнение на заповед за налагане на
ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

- ч.адм.д. № 222/2021 г. е образувано  на  08.09.2021 г. по изпратено в
09.55 ч. в същия ден по подсъдност ч.адм.д. № 1978/2021 г. по описа на АдмС
– Варна, образувано по постъпила жалба по чл. 166, ал. 4  от АПК във връзка
с чл. 172, ал. 6 от ЗДвП. Делото е разпределено от председателя на съда на
08.09.2021 г. в 11.20 ч. на дежурен съдия и за докладчик е определен съдия
Светла Робева. С определение № 69 от 08.09.2021 г. съдът е отхвърлил
искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед за прилагане
на ПАМ. Съобщения са изпратени на страните незабавно.

                          КОНСТАТАЦИИ:

Частните производства по чл. 60, ал. 5 от АПК и чл. 166 от АПК се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането.
Разпределението се извършва между съдиите, които са на работа в
съответния ден съобразно взетото на общо събрание решение и
утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата. Делата се
обработват, окомплектоват и докладват незабавно на определения съдия-
докладчик.

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

Върху корицата на всички проверени дела има залепен жълт стикер за
обозначаване, че делата са бързи.

Спазвана е разпоредбата на чл. 80, ал. 6 от ПАС, като не са
образувани частни административни дела по искания за спиране на
предварителното изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по искания за
допускане на предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК.

2. Образувани частни административни дела по чл. 75 и чл. 121 от
ДОПК през 2020 и 2021 г.
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          През 2020 г. в Административен съд – Разград са разгледани 65 бр.
частни административни дела по ДОПК, а през 2021 г. – 53 бр.

          Проверката на случайно избрани дела установи:

- ч.адм.д. № 21/2020 г. е образувано  на  10.02.2020 г. по постъпило на
същата дата в 15.59 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от съдия Таня Дамянова на 10.02.2020 г. в 16.10 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Марин Маринов. С определение № 9 от
11.02.2020 г. съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен тримесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 32/2020 г. е образувано  на  20.02.2020 г. по постъпило на
същата дата в 09.38 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 04.05.2020 г. в 11.17 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение № 12 от
същия ден съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 49/2020 г. е образувано  на  20.03.2020 г. по изпратено в
същия ден в 10.52 ч. по подсъдност ч.адм.д. № 2841/2020 г. по описа на
АССГ, образувано по постъпило искане по чл. 75 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 20.03.2020 г. в 11.20 ч. на дежурен
съдия и за докладчик е определен съдия Светла Робева. С определение № 24
от същия ден съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 52/2020 г. е образувано  на  06.04.2020 г. по постъпило на
същата дата в 09.06 ч. в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от съдия Таня Дамянова на 06.04.2020 г. в 10.41 ч. на дежурен
съдия и за докладчик е определен съдия Таня Дамянова. С определение № 28
от 06.04.2020 г. съдът е продължил срока на наложените предварителни
обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 53/2020 г. е образувано  на  07.04.2020 г.  по постъпило в
същия ден в 09.53 ч. искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено от съдия
Таня Дамянова на 07.04.2020 г. в 10.41 ч. на дежурен съдия и за докладчик е
определен съдия Таня Дамянова. С определение № 29 от същия ден съдът е
постановил разкриване на данъчна и осигурителна информация, като е
определен тримесечен срок за разкриване на данъчната информация.
Съобщение е изпратено незабавно на молителя.
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- ч.адм.д. № 73/2020 г. е образувано  на  04.05.2020 г. по постъпило на
същата дата в 11.06 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 04.05.2020 г. в 11.59 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Светла Робева. С определение № 31 от същия
ден съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна информация,
като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната информация.
Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 120/2020 г. е образувано  на  30.06.2020 г. по постъпило на
същата дата в 11.24 ч. в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 30.06.2020 г. в 12.52 ч. на дежурен
съдия и за докладчик е определен съдия Таня Дамянова. С определение № 55
от 30.06.2020 г. съдът е продължил срока на наложените предварителни
обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 169/2020 г. е образувано  на  15.09.2020 г. по постъпило на
същата дата в 09.31 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 15.09.2020 г. в 10.40 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Марин Маринов. С определение № 77 от същия
ден съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна информация,
като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната информация.
Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 229/2020 г. е образувано  на  10.12.2020 г. по постъпило на
същата дата в 09.25 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 10.12.2020 г. в 11.11 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение № 112
от същия ден съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 2/2021 г. е образувано  на  04.01.2021 г. по постъпило на
същата дата в 11.02 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от съдия Ива Ковалакова-Стоева на 04.01.2021 г. в 11.49 ч. на дежурен съдия
и за докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение №
2 от същия ден съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 43/2021 г. е образувано  на  04.02.2021 г. по постъпило на
същата дата в 11.23 ч. в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 04.02.2021 г. в 14.45 ч. на дежурен
съдия и за докладчик е определен съдия Марин Маринов. С определение №
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18 от 05.02.2021 г. съдът е продължил срока на наложените предварителни
обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 72/2021 г. е образувано  на  01.03.2021 г. по постъпило на
същата дата в 14.19 ч. в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 01.03.2021 г. в 15.31 ч. на дежурен
съдия и за докладчик е определен съдия Светла Робева. С определение № 31
от 02.03.2021 г. съдът е продължил срока на наложените предварителни
обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 91/2021 г. е образувано  на  06.04.2021 г. по постъпило на
същата дата в 08.43 ч. в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от съдия Ива Ковалакова-Стоева на 06.04.2021 г. в 11.23 ч. на
дежурен съдия и за докладчик е определен съдия Марин Маринов. С
определение № 33 от 07.04.2021 г. съдът е продължил срока на наложените
предварителни  обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на
молителя.

- ч.адм.д. № 118/2021 г. е образувано  на  10.05.2021 г. по постъпило на
същата дата в 14.34 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 10.05.2021 г. в 14.58 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение № 39 от
10.05.2021 г. е постановено разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 136/2021 г. е образувано  на  26.05.2021 г. по постъпило на
същата дата в 09.53 ч. в съда искане по чл. 121, ал. 4 ДОПК. Делото е
разпределено от председателя на съда на 26.05.2021 г. в 11.36 ч. на дежурен
съдия и за докладчик е определен съдия Светла Робева. С определение № 46
от 26.05.2021 г. съдът е продължил срока на наложените предварителни
обезпечителни мерки. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 141/2021 г. е образувано  на  01.06.2021 г. по постъпило на
същата дата в 09.18 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 01.06.2021 г. в 10.44 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение № 50 от
01.06.2021 г. е постановено разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 243/2021 г. е образувано  на  04.10.2021 г. по постъпило на
същата дата в 08.59 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 04.10.2021 г. в 11.27 ч. на дежурен съдия и за
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докладчик е определен съдия Ива Ковалакова-Стоева. С определение № 72 от
04.10.2021 г. съдът е отхвърлил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 275/2021 г. е образувано  на  25.11.2021 г. по постъпило на
същата дата в 09.03 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от съдия Ива Ковалакова-Стоева на 25.11.2021 г. в 11.30 ч. на дежурен съдия
и за докладчик е определен съдия Марин Маринов. С определение № 84 от
25.11.2021 г. е постановено разкриване на данъчна и осигурителна
информация, като е определен двумесечен срок за разкриване на данъчната
информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

- ч.адм.д. № 307/2021 г. е образувано  на  29.12.2021 г. по постъпило на
същата дата в 09.32 ч. в съда искане по чл. 75 ДОПК. Делото е разпределено
от председателя на съда на 29.12.2021 г. в 10.21 ч. на дежурен съдия и за
докладчик е определен съдия Светла Робева. С определение № 92 от
29.12.2021 г. съдът е отхвърлил искането за разкриване на данъчна и
осигурителна информация. Съобщение е изпратено незабавно на молителя.

                                  КОНСТАТАЦИИ:

Частните административни дела по чл. 75 и чл. 121 от ДОПК се
образуват и разпределят в деня на постъпване на искането.
Разпределението се извършва между съдиите, които са на работа в
съответния ден съобразно взетото на общо събрание решение и
утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата. Делата се
обработват, окомплектоват и докладват незабавно на определения съдия-
докладчик.

По всички проверени дела съдиите са произнасяли в 24-часовия срок по
чл. 75, ал. 2 от ДОПК, с фиксирани начало и край за разкриване на
данъчната информация. При делата по чл. 121 ДОПК се установи, че е
спазван 14-дневния срок за произнасяне на съда с определение.

Върху корицата на всички проверени дела има залепен жълт стикер за
обозначаване, че делата са бързи.

3. Образувани частни административни дела по чл. 250 АПК

От изисканите и предоставени на проверяващия екип справки се
установи, че през проверявания период в Административен съд – Разград не
са образувани дела по чл. 250 от АПК.
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VII. АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕЗ 2020 и 2021 г.
Г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ МОМЕНТА НА ПРОВЕРКАТА -

В Адм. съд Разград  към момента на проверката не са приключили 4
дела, образувани през 2021 г., от които три дела са със спрени производства-
адм. дело № 131/2021, адм. дело № 187/2021 г.  и адм. дело № 206/2021, а
едно дело – адм. дело № 298/2021 е  висящо, насрочено е открито съдебно
заседание за 15.09.2022 г.
          Спрените производства са посочени в съответния раздел от акта.

          - адм. дело № 298/2021 г., образувано на 14.12.2021 г. по жалба срещу
ревизионен акт, разпределено на съдия Марин Маринов. С разпореждане от
17.12.2021 г. жалбата е оставена без движение за представяне на държавна
такса, както и пълномощно на основание чл.33 ГПК. Недостатъците са
отстранени на 29.12.2021 г. С разпореждане от 05.01.2022 г. съдът е
конституирал страните, дал е указания на оспорващия и на ответника, който е
задължен да представи и доказателства заедно с административната
преписка, насрочил е о.с.з. на 16.02.2022 г. В първото съдебно заседание е
даден ход на делото, приети са доказателства и назначена ССЕ, отложено за
31.03.2022 г. Пренасрочено  е за 12.05.2022 г., когато не е даден ход на делото
поради неизготвяне на заключението на в.л. Отложено за 15.09.2022 г, в
момента на проверката делото се намира във вещо лице. Описаните
процесуални действия са на базата на разпечатка от електронното дело.

                                КОНСТАТАЦИИ:

Причините за продължилите по-дълго производства са спиране на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК по три от делата,; несвоевременно
изготвяне на заключение по допуснатата съдебно счетоводна експертиза
от вещото лице- по адм.дело № 298/2021 г., което е образувано в последните
седмици на 2021 г.

VІІІ.  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ

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

През 2020 и 2021 г. в Административен съд – Разград  всички съдебни
актове по първоинстанционни и касационни дела са постановени в
едномесечен срок.

2. Обща продължителност на производствата по административни
дела.
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          През 2020  г. всички дела в Административен съд – Разград са били
разгледани в разумни срокове.
           До 1 месец са свършили 172  дела, или 45 % от свършените дела.
           От 1 месец до 3 месеца са свършили 171 дела, или  44% .
           Над 3 месеца са свършили 43 дела, или 11%.
           Следва да се отбележи, че при извеждане на горните данни не е
отчетено спирането на процесуалните срокове по чл. 3 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
           В изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 8 от
10.03.2020 г. е преустановено разглеждането на всички видове дела, считано
от 11.03.2020 г.  В изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 9 от
15.03.2020 г. е възобновено разглеждането на определени видове дела. В
изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 12 от 07.04.2020 г.
делата, насрочени до 13.05.2020 г., отново са отсрочени.
          В изпълнение на решение на СК на ВСС по Протокол № 15 от
12.05.2020 г., е възобновено разглеждането на всички видове дела, считано от
13.05.2020 г.
          Отсрочени по горните причини са били 20 административни дела и 10
касационни. Независимо от това, не е допуснато прекомерно забавяне на
разглеждането на делата.
          Всички дела през 2021 г. в Административен съд – Разград също са
разгледани в разумни срокове.
          До 1 месец са свършили  133 дела, или  27% от свършените дела.
          От 1 месец до 3 месеца са свършили  313 дела, или 62 % .
          Над 3 месеца са свършили 55 дела, или 11%.
          Всички съдебни актове са изготвени в законоустановените срокове.

                            КОНСТАТАЦИИ:

Отлично впечатление прави постановяването на всички съдебни
актове в срок.

По отношение продължителността на производствата се
констатира, че през двете години 89 % от делата са свършени в
тримесечен срок.

Похвално е старанието на съдиите от Административен съд –
Разград за разглеждане на делата  в тримесечен срок и постановяване на
съдебните актове в законоустановения срок.
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ІХ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

         През 2020 г. са били обжалвани и протестирани 64 съдебни акта. През
2019 г. те са били 96. След инстанционен контрол са били върнати 66 акта –
60 решения и 6 определения.
          Оставени в сила са 55 акта: 50 решения и 5 определения.
          Отменени/обезсилени изцяло са 9 акта: 8 решения и 1 определение.
          Отменени/обезсилени частично са 2 акта - 2 решения.
           Резултатите за отделните съдии са следните:

Съдии Потвърдени
Отменени/
обезсилени
изцяло

Отменени/
обезсилени
частично

Светла Робева
12 3 0

Таня Дамянова
12 4 0

Ива Ковалакова - Стоева
17 0 1

Марин Маринов
14 2 1

            Горните данни сочат, че 83% от проверените актове са били оставени в
сила. Нито един акт не е бил отменен с връщане на делото за ново
разглеждане, което също е  показател за високо качество на актовете.
          През 2021 г. са били обжалвани и протестирани 50 съдебни акта.
Подлежащите на обжалване актове са били 168, при което оспорените 50 акта
представляват 30% от тях.
           След инстанционен контрол са били върнати 61 акта – 56 решения и 5
определения.
            Оставени в сила са 49 акта: 44 решения и 5 определения, които
представляват 80% от проверените актове.
           Отменени изцяло с постановен акт по същество са 2 решения.
           Отменени изцяло и върнати за ново разглеждане са 4 решения.
           Обезсилени като недопустими са 2 решения.
           Отменени частично са 2 решения.
           Обезсилени частично са 2 решения.
           По съдии резултатите са следните:
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Съдии
Оставени в

сила

Отменени/

обезсилени

изцяло

Отменени/

обезсилени

частично

Светла Робева
11 3 0

Таня Дамянова
2 4 1

Ива Ковалакова - Стоева
16 0 2

Марин Маринов
15 1 1

                          КОНСТАТАЦИИ:

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

Х.  ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
– РАЗГРАД

На основание гореизложените констатации Инспекторатът към ВСС
направи следните

И З В О Д И:

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Щатна осигуреност.

          През 2020 г.  в  Административен съд – Разград всички щатни бройки,
включително съдии и съдебни служители, са били заети. Със Заповед № 2094
от 18.09.2020 г. на председателя на ВАС съдия Таня Дамянова е
командирована във Върховния административен съд, считано от 21.09.2020 г.
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С Решение № 10.2. по Протокол № 8 от 16.03.2021 г. на СК на ВСС съдия
Таня Дамянова е повишена в длъжност „съдия“ във Върховен
административен съд.
         През 2021 г. една съдийска бройка е останала незаета, като с Решение №
23.1. по Протокол № 12 от 13.04.2021 г. на СК на ВСС е обявен конкурс за
заемането на свободната длъжност „съдия“. През 2021 г. съдът е работил
само с трима съдии, след като съдия Дамянова е била командирована във
ВАС през 2020 г, впоследствие избрана за съдия в същия съд.
        Към 31.12.2020 г., съответно 31.12.2021 г. съдебните служители в
Административен съд - Разград по щат са 13, няма незаети бройки.

2. Материална база и техническа обезпеченост.
         Административен съд – Разград няма собствена сграда. Настанен е в
сграда, общинска собственост, предоставена с решение на Общински съвет  -
Разград за безвъзмездно управление и ползване на Висшия съдебен съвет и
Министерство на правосъдието за нуждите на  Административен съд –
Разград, Окръжна прокуратура – Разград, Районна прокуратура – Разград,  РС
„Изпълнение на наказанията“ и ОЗ „Охрана“ – Разград. Ползваните от съда
помещения са 13 за кабинети и канцеларии и едно за съдебна зала.

3. Информационно обслужване и информационни технологии.

В Административен съд – Разград са внедрени необходимите
информационни продукти. Използваните през проверявания период
информационни продукти и технологии позволяват бързи и лесни справки по
делата, с което се осигурява откритост, достоверност и пълнота на
информацията.

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

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

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

Председателят на Административен съд – Разград, зам.- председателят
и  съдиите  са със 100 % натовареност.

Процентът  на приключените в 3- месечен срок първоинстанционни и
касационни  дела през 2020 и 2021 г. е 89 %.

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 –

Разград е много добре организирана от административния ръководител съдия
Светла Робева.

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

Спрените и ненасрочени дела са администрирани ежемесечно в
съответствие със заповедта на административния ръководител на съда.

ІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА   ДЕЛАТА.

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

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

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

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

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

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

ал. 1 от АПК. Въпреки наличието на една съдебна зала, заседания по делата
са насрочвани в кратки срокове – до един месец. Причините за  отлагането на
делата са свързани с изготвянето на заключения от страна на вещите лица,
нередовно призоваване, конституиране на страни, обикновено по дела по ЗУТ
и ЗКИР. Преобладават случаите за  отлагане на делото поради неизготвена и
непредставена в срок експертиза или поради действието на Закона за
извънредното положение срещу разпространението на COVID-19.

Проверката установи, че за проверявания период са постановени
определения за отменен ход по същество само по едно дело- адм. дело №
89/2021, а по касационните  дела  няма такива определения.

4. Приключване на делата.

Установи се, че през проверявания период в Административен съд –
Разград няма обявени съдебни актове извън едномесечния срок по чл. 172, ал.
1 от АПК.

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

5. Качество на съдебните актове.

Проверката относно качеството на работа установи, че делът на
потвърдените от касационната инстанция актове за 2020 г. е 83 % (55  акта от
66 върнати обжалвани съдебни актове). Делът на отменените актове е 13.6 %
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(9 акта).  За 2021 г. цифрите са следните: След инстанционен контрол са били
върнати 61 акта – 56 решения и 5 определения. Оставени в сила са 49 акта: 44
решения и 5 определения, които представляват 80% от проверените актове.

80 % потвърдени (49 акта от 61 върнати обжалвани съдебни актове),
отменени са 13 % (8 акта), а изменени – 0.6 % (4 акта).

6. Касационни производства.

През 2020 г. в Административен съд – Разград  са обособени два
постоянни тричленни състава, заседаващи като касационни състави по ЗАНН
и други случаи, определени със закон, както и като първоинстанционни
състави по делата, образувани по жалби и протести против подзаконови
административни актове. От 21.09.2020 г. разглеждането на делата се
осъществява от три еднолични състава и един тричленен.

През периода от 01.01.2020 г. – 21.09.2020 г.  касационните състави са
председателствани от председателя на съда съдия Светла Робева и Таня
Дамянова, заместник – председател. След 21.09.2020 г. касационният състав е
един и се председателства от съдия Св. Робева.
         По касационните производства в деня на разпределянето им или най-
късно на следващия ден съдебните състави са разпореждали насрочване на
делата в открито съдебно заседание и призоваване на страните. Делата са
насрочвани в рамките на месец след образуването им и са разглеждани бързо,
обикновено в едно съдебно заседание.

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

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

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

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

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

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

8. Спрени дела.

В кориците на проверените спрени дела се намират  ежемесечни
справки за извършени проверки по повод на спирането – спазена е
разпоредбата на чл. 38, т. 10 от ПАС.  През 2020  г. в Административен съд –
Разград са спрени 2 бр. първоинстанционни административни дела, а през
2021 г. – 4 броя първоинстанционни административни дела. Касационни дела
не са били спирани. Спирането е заради висящ преюдициален спор

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

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

ІІІ. ПРОТИВОРЕЧИВА ПРАКТИКА
Проверката не установи противоречиво прилагане на законовите

разпоредби в различните съдебни състави.

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

Проверяващият екип приема, че са преодолени констатираните при
предишната проверка на ИВСС през 2014 г. слабости и пропуски в работата
на съда.

Извършената проверка на административната дейност на
Административен съд – Разград налага извод за много добра организация
както на работата на председателя, заместник-председателя на съда и
съдиите, така и на работата на съдебните служители.

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

Административният ръководител на Административен съд – Разград
съдия Светла Робева  на основание чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗСВ да свика общо
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