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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно годишната 

програма за 2021 г. за провеждане на комплексни планови проверки от ИВСС на 

съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към Окръжните 

прокуратури, приета с решение на заседание на ИВСС и заповед № ПП-21-

20/25.05.2021 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, се извърши комплексна планова проверка в Административен съд - 

Кюстендил. 

 

Проверката се извърши за времето от 14.06.2021 г. до 18.06.2021 г. от 

инспектор Любомир Крумов и експертите: Мария Тодорова и Николай Илиев. 

 

Цел на проверката: Извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Административен съд – 

Кюстендил, както и на организацията по образуването, движението и 

приключването на първоинстанционните административни, касационните и 

частните административни дела в законоустановените срокове; анализ на 

приключилите дела и констатиране на противоречива практика. 

 

Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционните 

административни дела, касационните административни дела и частните 

административни дела, разгледани от съдебните състави на Административен 

съд – Кюстендил, водените в съда книги и регистри, издадените и действащи 

през проверявания период вътрешни правила относно образуване и 

разпределение на делата, публикуване на съдебните актове, опазване на личните 

данни, заповеди на административния ръководител и други. 

 

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от 

посочените категории, образувани през 2019 г. и 2020 г., както и неприключили 

производства. 

 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата Методика за 

провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 

Методът за извършване: чрез непосредствено проучване на деловодните 

книги, анализ на документацията и справки от електронната деловодна система, 

годишните доклади на съда за 2019 г. и 2020 г.,  произволно избрани дела, 

разговори със съдебни служители и магистрати. 
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Административен съд - Кюстендил е един от 28-те административни 

съдилища, създадени по силата на параграф 3 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, обнародван в ДВ бр. 30 

от 11.04.2006 година, със седалище и съдебен район, съвпадащи със седалището 

и съдебния район на съответния окръжен съд.  

Административен съд – Кюстендил образува и разглежда дела от 1 март 

2007 година. 

Съдебният район на Административен съд – Кюстендил обхваща 9 

общини с общо 182 населени места: община Бобов дол, включваща град Бобов 

дол и 16 села; община Бобошево, включваща град Бобошево и 10 села; община 

Дупница, включваща град Дупница и 15 села; община Кочериново, включваща 

град Кочериново и 10 села; община Кюстендил, включваща град Кюстендил и 

14 села; община Невестино, включваща село Невестино и още 21 села; община 

Рила, включваща град Рила и 4 села, община Сапарева баня, включваща град 

Сапарева баня и 2 села; община Трекляно, включваща с. Трекляно и още 14 

села. Общият брой на населението в областта възлиза на около 116 000 – 

117 000 души през 2019 г. и 2020 г.  

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

1. Административно ръководство и разпределение на 

административните функции, вътрешна структура и организация на 

дейността. 

Общото организационно и административно ръководство на 

Административен съд /АдС/ - Кюстендил се осъществява от 

административния ръководител – председател на съда, съобразно 

правомощията по чл. 93, ал. 1 ЗСВ. При изпълнението на своите функции той 

е подпомаган от  заместник административния ръководител – заместник 

председателя на съда /чл. 168 ЗСВ/ и от съдебния администратор. 

Административният ръководител и неговият заместник, освен правомощията 

по ЗСВ, осъществяват и контактите с другите органи на съдебната и 

изпълнителната власт. 

Настоящият административен ръководител на АдС – Кюстендил, 

съдия Иван Христов Демиревски, е встъпил в длъжност на 04.06.2018 г., в 

изпълнение на решение по протокол № 16, т. 1 от 22.05.2018 г на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет. 

Заместник административен ръководител – заместник председател 

е съдия Галина Атанасова Стойчева, назначена с решение по протокол № 

31, т.6 от 23.10.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС. Със заповед № 12-

41/05.06.2018 г. на административния ръководител на съда, във вр. чл. 13 
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ЗФУКПС, е упълномощена да подписва с първи подпис платежни документи 

при разпореждане с парични средства по сметките на АдС – Кюстендил. На 

основание издадена заповед № РД-12-77/17.06.2019 г. на административния 

ръководител на съда, с оглед разпоредбата на чл. 168, ал. 7, изречение първо 

ЗСВ, във всички случаи на отсъствие на председателя на АдС – Кюстендил, 

функциите му се поемат от зам.административния ръководител.  

Съдебен администратор на Административен съд – Кюстендил е 

госпожа Гергана Маринова.  

В Административен съд – Кюстендил няма обособени отделения. 

Съдиите заседават в еднолични първоинстанционни състави и в тричленни 

първоинстанционни или касационни състави. 

 В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. правораздават петима съдии, 

формиращи пет еднолични първоинстанционни състава, както следва: 

съдия Галина Стойчева – III състав;         

съдия Иван Демиревски – V състав; 

съдия Милена Алексова-Стоилова – VI състав;  

съдия Николета Карамфилова – VIII състав; 

съдия Ася Стоименова – IX състав, от 04.02.2019 г. 

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. правораздават същите петима 

съдии, формиращи описаните по-горе еднолични състави.  

Предвид числеността на съдиите и разнородния характер на 

оспорванията, не са създадени специализирани по материя състави и всички 

съдии разглеждат всички видове дела, като участват в разпределението ми на 

100%. 

В АдС – Кюстендил не са създадени постоянни тричленни съдебни 

състави, разглеждащи касационни административни дела и административни 

дела по оспорване на подзаконови нормативни актове, предвид числеността 

на съдиите. Тричленен състав е VII касационен състав. Съобразно утвърден 

тримесечен график на съдебните заседания, председателят на съда определя 

касационните състави, заседаващи на съответната дата.   

Съдебната администрация е организирана в служби, звена и 

самостоятелни длъжности, съгласно утвърдената със заповед № РД-12-

08/27.01.2017 г. и актуализирана със заповеди № РД-12-44/01.03.2019 г. и № 

РД-12-61/20.04.2021 г. на административния ръководител организационна 

структура, съответстваща на изискванията на Класификатора на длъжностите 

в администрацията на съдилищата и правилата за прилагането му.  

Съдебната администрация се ръководи от съдебен администратор, 

който изпълнява и функциите на звено „Човешки ресурси“, съдебен статистик 

и служител по сигурността на информацията. 
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Общата администрация се състои от главен счетоводител, управител 

сгради, той домакин и шофьор, системен администратор, връзки с 

обществеността, той и съдебен секретар, двама куриери-чистачи и работник, 

поддръжка сгради-машинист ГСИ. 

Специализираната администрация е организирана в две служби – 

„Съдебно деловодство“ с 4 служители и „Съдебни секретари“ с 3 служители, 

както и самостоятелни длъжности – съдебен архивар, съдебен помощник и 

призовкари – 2. 

Организация на работата в службите на специализираната 

администрация. 

През 2019 г. специализираната администрация е организирана в две 

служби и самостоятелни длъжности, посочени по-горе. 

Създадена е оптимална организация за изпълнение на задълженията на 

администрацията, съгласно Правилника за администрацията в съдилищата. 

Утвърдената организационна структура е съобразена с това и позволява 

ефективно, законосъобразно и оптимално, при взаимозаменяемост и 

взаимопомощ осъществяване на функциите от съдебните служители. 

Регламентирането на правата и отговорностите, разпределението на 

задълженията на служителите от специализираната администрация, се 

осъществява чрез вътрешни правила, заповеди на административния 

ръководител и разпореждания на съдебния администратор, които 

своевременно се довеждат до знанието на служителите и/или се отразяват в 

длъжностните им характеристики.  

В служба „Съдебно деловодство“ работят 4 съдебни деловодители, като 

едни от тях е деловодител-регистратура. Всеки от деловодителите работи 

конкретно с един или двама съдии, което позволява по-ефективен контрол 

върху дейността, както и по отношение движението на делата. Справките и 

контактите с граждани се извършват от деловодителя-регистратура. 

Деловодството работи без почивка в рамките на работния ден. 

Съдебните секретари работят по утвърден от председателя на съда 

график за разпределение на съдебните заседания. Изготвят своевременно, 

точно и грамотно съдебните протоколи.  

Призовкарите извършват дейността си съобразно установеното между 

тях вътрешно райониране на гр. Кюстендил. На работата им е дадена висока 

оценка от председателя на съда в отчетните доклади за дейността на съда, 

като е посочено, че отлагането на дела поради нередовно призоваване на 

страните е сведено до минимум. 

През 2020 г., в изпълнение на Правила и мерки за работа на съдилищата 

в условия на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по 

протокол № 15 от 12.05.2020 г. е издадена заповед № 59/14.05.2020 г., 
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уреждаща дейността на службите в съда и режима за достъп до съдебните 

зали и провеждането на открити съдебни заседания. 

Във връзка с изменение и допълнение на ПАС /ДВ бр. 91 от 23.10.2020 

г./ - чл. 55, ал. 1, т. 13 и т. 14, считано от 01.11.2020 г. съдебните секретари 

работят по утвърден от административния ръководител ежемесечен график за 

дежурства. 

През 2020 г. в служба „ Съдебно деловодство“ работят също 4 

служители, един от които е деловодител-регистратура. Всеки деловодител 

работи конкретно с един или двама съдии. Деловодителят при регистратурата 

изпълнява задълженията по глава седма от ПАС и допълнително възложените 

му със заповед № РД-12-94/16.10.2019 г. на председателя на съда. Във връзка 

с назначаването на двама нови служители в съдебното деловодство, със 

заповед № РД-12-57/12.04.2021 г. на административния ръководител, на 

деловодителя-регистратура е възложено изпълнението на задълженията и на 

съдебен деловодител и работа с конкретен съдия. Със същата заповед е 

извършена промяна в работата на съдебните деловодители с обособените 

съдебни състави. 

Констатират се създадени трайни отношения на екипност и 

благоприятна атмосфера, които водят и до по-добри резултати в работата на 

съдебните служители. Основен принос за тях има съдебният администратор 

на съда, осъществяващ прякото ръководство на специализираната 

администрация. 

 

2. Щатна осигуреност, заети щатове, причини за незаемане на 

свободните щатни бройки, мерки на административния ръководител, 

командировани съдии. 

Към 01.01.2019 г. общата щатна численост на АдС – Кюстендил е 24 

щатни бройки: 5 съдии, вкл. 1 административен ръководител-председател и 1 

заместник административен ръководител-заместник председател; 19 съдебни 

служители.  

В началото на 2019 г. са заети 4 щатни бройки за съдии, на 

председателя, заместник председателя и 2 съдии. На свободната щатна 

бройка, със заповед № 123/22.01.2019 г. на председателя на ВАС, на 

основание чл. 94, ал. 1, вр. чл. 227 ЗСВ, считано от 04.02.2019 г. от Районен 

съд – Кюстендил в АдС – Кюстендил е командирована съдия Ася Тодорова 

Стоименова.  

С оглед високата действителна натовареност спрямо делата за 

разглеждане и устойчивата тенденция за нарастване постъпленията на делата, 

през м. май 2019 г. е отправено предложение до ВСС за увеличаване на 

щатните бройки за длъжността „съдия в административен съд“. С решение по 
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протокол № 19, т. 20.12.  от проведеното на 25.07.2019 г. заседание, Пленумът 

на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 ЗСВ е разкрил една щатна бройка за 

длъжността „съдия“ в АдС – Кюстендил, считано от 14.10.2019 г., като по 

този начин утвърдената щатна численост към 31.12.2019 г. вече включва 

шестима съдии.  
Щатната численост в АдС – Кюстендил към 31.12.2020 г. е 6 съдии, вкл. 

1 председател и 1 зам. председател. 

На 13.04.2021 г. СК на ВСС е обявила 50 свободни длъжности за съдии 

в административните съдилища, вкл. 2 свободни длъжности в АдС – 

Кюстендил, които са обявени за заемане след конкурс: 1 длъжност за 

повишение по реда на чл. 189, ал. 2 ЗСВ и 1 длъжност за първоначално 

назначаване по реда на чл. 178, ал. 1 ЗСВ. 

Към 01.01.2019 г., както и към края на годината и през 2020 г. всички 

утвърдени щатни бройки за съдебни служители са заети.  

Към 31.12.2020 г. общата щатна численост на АдС – Кюстендил възлиза 

на 25 бройки, разпределени съгласно щатното разписание на длъжностите, 

утвърдено от административния ръководител на съда: 6 съдии, вкл. 1 

административен ръководител-председател и 1 заместник административен 

ръководител-заместник председател; 19 съдебни служители /без промяна/.  

Считано от 09.04.2021 г., поради придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, са прекратени трудовите правоотношения с 

двама съдебни деловодители. След проведен конкурс на 12.04.2021 г. е 

назначен един съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“ и на 

основание чл. 343, ал. 2 ЗСВ съдебен деловодител от Районна прокуратура – 

Кюстендил е преместен на същата длъжност в АдС – Кюстендил.  

 

3. Материална база и техническа обезпеченост. 

Административен съд – Кюстендил осъществява дейността си в 

собствена административна сграда, като разрешението за ползване е издадено 

в началото на м. януари 2012 г. Сградата се ползва съвместно с 

териториалните структури на Агенцията по вписванията и Областно звено 

„Охрана“. 

Сградата е проектирана и изградена за нуждите на съда, с три съдебни 

зали, със самостоятелни кабинети за съдиите и за част от съдебните 

служители, с кабинети с по две работни места за служителите от службите 

„Съдебно деловодство“ и „Съдебни секретари“ и помещение за проучване на 

делата. Ползваните от съдиите и съдебните служители кабинети и работни 

помещения са модерни, удобни и функционални. 

Достъпът на гражданите до регистратурата и деловодствата на съда е 

максимално улеснен. 
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Всички работни места разполагат с персонални компютри, свързани с 

действащите сървъри. Осигурена е цялостна защита чрез UPS устройства, 

гарантираща нормалното функциониране на системата. В съдебните зали е 

инсталирана звукозаписна техника, както и компютърна система, също 

обезпечени с надеждна защита. 

 Изградени са и функционират съвременни системи за контрол на 

достъпа, пожароизвестяване, видеонаблюдение и СОТ. Инсталирана е 

телефонна централа с външни и вътрешни линии за нуждите на работещите в 

съда. Сключени са договори за поддържане на материалната база, различните 

системи и техника в изправност. 

Техниката, с която разполага съдът е следната: 2 броя сървъри, 37 броя 

компютърни конфигурации, 1 цветен лазерен принтер,1 токозахранващо 

устройство за вграждане, 18 броя UPS устройства, 9 броя скенери, 3 

комплекта системи за звукозапис, 2 броя копирни машини, 2 броя преносими 

компютри, 5 броя мултифункционални лазерни устройства, сторидж за 

съхранение на данни, 7 броя настолни компютри All-in-One, предназначени за 

визуализация пред съдебните зали. .  

 

4. Информационно обслужване и информационни технологии. 

За подпомагане работата на съдиите и съдебните служители АдС – 

Кюстендил използва следните програмни продукти: САС „Съдебно 

деловодство“, счетоводни програми „Конто-66“, АИС „Омекс работна 

заплата“, АИС „Омекс кадри“, АИС „Омекс хонорари“, Система за случайно 

разпределение на делата, Система за изчисляване натовареността на съдиите, 

специализиран софтуер за звукозапис на съдебните заседания, правно-

информационна система “Апис“. 

В съда е въведена автоматизирана деловодна система, както и 

сканиране на съдебните книжа и съдебните актове по всички образувани дела, 

които се съхраняват в електронна папка. В работата си съдебната 

администрация използва всички възможни модули, които предлага САС 

„Съдебно деловодство“. 

Съдебните актове, със заличени лични данни, се публикуват на сайта на 

съда и на Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни 

актове /ЦУБИПСА/, като в максимална степен е улеснен достъпът на 

гражданите до административното правораздаване, вкл. резултатите от 

съдебните производства. 

От 01.11.2019 г. АдС – Кюстендил е технически свързан с Единен 

портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, който предоставя електронен 

достъп до делата на страните в съдебния процес. В системата, с помощта на 

потребителско име и парола, страната по делото има възможност да види в 
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електронен вид цялото дело, както и цялата съпътстваща информация. 

Порталът дава възможност за електронно призоваване на страните по делата 

след заявено изрично писмено съгласие. Предоставя и свободен достъп до 

базата данни на съдилищата, които са публикували своите актове със 

заличени лични данни. 

По проект на ВАС е внедрена единна деловодно-информационна 

система /ЕДИС/, която свърза 29-те административни съдилища и ВАС, но в 

АдС – Кюстендил е все още в тестов период. 

Всички съдии и служители имат осигурен достъп до нормативни и 

вътрешни актове чрез използване на правно-информационната система 

„Апис“, Интернет и локална мрежа, обслужваща всички работни места. 

 

            5. Вътрешни правила, заповеди и разпореждания на 

административния ръководител по организацията и дейността на съда. 

Поощрения и наложени наказания. Организация на работата за 

разглеждане на делата през съдебната ваканция.  

            В АдС – Кюстендил са утвърдени и действат следните вътрешни 

правила, политики и процедури: 

 Вътрешни правила за случайно разпределение на постъпили дела в 

Административен съд - Кюстендил – утвърдени със заповед 21.12.2018 

г., в сила от 01.01.2019 г., актуализирани  със заповеди от 04.02.2019 г., 

22.03.2019 г. и 09.05.2019 г.; 

 Правила за професионална етика на съдебните служители в АдС – 

Кюстендил, утвърдени със заповед № 19/28.05.2008 г.; 

 Правила за професионална етика на съдиите в АдС – Кюстендил, 

утвърдени със заповед № 19/28.05.2008 г.; 

 Програма за повишаване квалификацията на служителите в АдС – 

Кюстендил, утвърдена със заповед № 19/28.05.2008 г.; 

 Механизъм за получаване на информация – вътрешна и външна в съда, 

утвърден със заповед № 19/28.05.2008 г.; 

 Процедури за специфични контролни дейности, свързани с 

информационните системи, утвърдени със заповед № 19/28.05.2008 г.; 

 Процедура за докладване на грешки, измами и нередности в АдС – 

Кюстендил, утвърдена със заповед № 19/28.05.2008 г.; 

 Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за 

финансово управление и контрол, утвърдени със заповед № 

19/28.05.2008 г. и заповед № РД-12-02/12.01.2009 г.; 
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 Правила за приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и 

юридически лица, касаещи организацията и административната дейност 

на съда, утвърдени със заповед № РД-12-14/19.10.2009 г.; 

 Вътрешни правила за регламентиран достъп до Национална база данни 

„Население“, утвърдени със заповед № РД-12-18/24.02.2010 г.; 

 Вътрешни правила за работа с компютърната техника, достъп до 

компютърната мрежа и интернет, утвърдени със заповед  № РД-12-

140/09.09.2010 г.; 

 Вътрешни правила за работа със звукозаписната техника в АдС – 

Кюстендил, утвърдени със заповед № 140/09.09.2010 г.; 

 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. ГПК – утвърдени със 

заповед № РД-12-143/19.09.2011 г.; 

 Вътрешни правила за определяне условията, реда и начина на 

администриране, събиране и отчитане на приходи от такси и депозити 

за вещи лица чрез картови плащания на ПОС терминални устройства, 

утвърдени със заповед № РД-12-239/20.12.2012 г.; 

 Вътрешни правила за дейността на комисията по установяване на 

количеството налично гориво в резервоара на служебния автомобил, 

утвърдени със заповед № РД-12-137/01.09.2014 г.; 

 Вътрешни правила относно реда за завеждането и изписването на ДМА, 

НДМА и задбалансови активи и извършване на инвентаризация, брак и 

преоценка, утвърдени със заповед № РД-12-138/01.09.2014 г.; 

 Вътрешни правила за реда за командироване на магистрати и съдебни 

служители, утвърдени със заповед № РД-12-139/01.09.2014 г.; 

 Вътрешни правила за осъществяване на контрол при извършване на 

разходи за материали и услуги, утвърдени със заповед № РД-12-

140/01.09.2014 г.; 

 Актуализирани Вътрешни правила за осъществяване на контрол при 

събиране на държавни такси, глоби и суми по изпълнителни листове, 

издадени от АдС-Кюстендил - утвърдени със заповед № РД-12-

142/02.09.2014 г.; 

 Правила за организацията на дейността по възлагане на обществени 

поръчки в АдС – Кюстендил, утвърдени със заповед № РД-12-

144/03.09.2014 г.; 

 Вътрешни правила за атестиране на съдебните служители, утвърдени 

със заповед № РД-12179/13.11.2014 г.; 
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 Вътрешни правила за организация дейността на общото събрание на 

съдиите в АдС - Кюстендил, приети с решение по протокол № 

2/22.11.2016 г.; 

 Вътрешни правила за реда и документооборота при движението на 

финансови средства, утвърдени със заповед № РД-12-36/13.06.2017 г.; 

 Инструкция за формиране и предоставяне на средствата от фонд СБКО, 

утвърдени със заповед № РД-1237/13.06.2017 г.; 

 Медийна стратегия на АдС – Кюстендил, утвърдена със заповед № РД-

12-04/03.01.2018 г.; 

 Вътрешни правила за идентифициране на дела с обществен интерес, 

утвърдени със заповед № РД-12-04/03.01.2018 г.; 

 Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив, утвърдени със 

заповед  от 27.06.2020 г. 

 Вътрешни правила за регламентиран достъп и извършване на справки 

чрез електронните услуги на НАП, утвърдени със заповед № РД-12-

86/08.10.2018 г.; 

 Правила за докладване на нарушения на Етичния кодекс от 

служителите, утвърдени и действащи от 05.11.2018 г.; 

 Правилник за вътрешния трудов ред в АдС – Кюстендил, утвърден със 

заповед № РД-12-95/05.11.2018 г.; 

 Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките 

ресурси, утвърдени със заповед № РД-12-96/05.11.2018 г.; 

 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове и протоколи от 

о.с.з. на интернет страницата на съда, утвърдени със заповед № РД-12-

116/21.12.2018 г.;   

 Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, 

утвърдени със заповед № РД-12-07/28.01.2019 г.; 

 Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП, 

утвърдени със заповед № РД-12-106/13.12.2019 г.; 

 Стратегия за управление на риска, утвърдена със заповед № РД-12-

117/31.12.2019 г.; 

 Инструкция за извършване на предварителен контрол от финансовия 

контрольор – заповед № РД-12-66/09.06.2020 г.; 

 Вътрешни правила за организация на работната заплата на съдиите и 

съдебните служители – заповед № РД-12-68/18.06.2020 г.; 

 Вътрешни правила за достъп до обществена информация, утвърдени 

със заповед № РД-12-69/26.06.2020 г. 

Утвърдени са и правила и процедури, част от системата за финансово 

управление и контрол. 
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 През 2019 г. и 2020 г.  няма издадени заповеди за наложени 

дисциплинарни наказания на съдии и съдебни служители от АдС –  

Кюстендил. 

В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2020 г. административният ръководител 

на съда е издал редица заповеди, касаещи организацията на работата на 

съдиите и съдебните служители: заповед № РД-12-116/21.12.2018 г. във връзка 

със ЗИД на АПК, в сила от 01.01.2019 г.; заповед № РД-12-02/04.01.2019 г. във 

връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите; заповед № РД-12-

33/07.02.2019 г. във връзка с чл. 23, ал. 1 ППЗЗКИ, за определяне на списък на 

длъжностите и задачите, при изпълнението на които се изисква достъп до КИ, 

представляваща „служебна тайна“ и заповед № РД-12-56/25.03.2019 г. във 

връзка с чл. 133 ППЗЗКИ – за назначаване извършването на годишна проверка 

на регистратурата за КИ; заповед № РД-12-66/10.04.2019 г. във връзка с 

решение по протокол №6,т.8 от заседание на Комисия „ПКИТ“, от 14.03.2019 

г.; заповед № РД-12-67/17.04.2019 г. във връзка с приключване на делата и 

преписките в разумни срокове и с цел предотвратяване на забавянето им; 

заповед № РД-12-94/16.10.2019 г. във връзка с организацията на работата на 

съдебното деловодство; заповед № РД-12-96/29.10.2019 г. във връзка с 

решение на Пленума на ВСС по протокол № 44/21.12.2017 г. и промяна в 

организацията на работата на съдебното деловодство; заповед № РД-12-

112/16.12.2019 г. във връзка с чл. 162, ал. 2 ПАС, за назначаване на комисия по 

атестиране на съдебните служители за 2020 г.; заповед № РД-12-

116/31.12.2019 г. във връзка с чл. 93, ал. 1 ПАС, за извършване 

инвентаризация на делта в съдебното деловодство за 2019 г.; заповед № РД-

12-67/16.06.2020 г. във връзка с чл. 37 от Регламент/ЕС/2016/679 на 

Европейския парламент и Съвета, за определяне на длъжностно лице по 

защита на личните данни; заповед № РД-12-74/10.07.2020 г. във връзка с чл. 

60, ал. 2 и 3 ППЗЗКИ, за определяне на служител за заместник-завеждащ 

регистратура КИ; заповед № РД-12-109/16.12.2020 г. във връзка с чл. 93, ал. 1 

ПАС, за извършване инвентаризация на делата в съдебното деловодство за 

2020 г.; заповед № РД-12-110/16.12.2020 г. във връзка с чл. 162, ал. 2 ПАС, за 

назначаване на комисия по атестиране на съдебните служители за 2021 г. 

 

За постигнати високи резултати по конкретни задачи, на основание чл. 

7, вр. чл. 3.2. и чл. 9 ПОИСДТВ, със заповеди  № РД-12-105/06.12.2019 г. и № 

РД-12-106/04.12.2020 г. на председателя на Административен съд - 

Кюстендил, на магистрати и съдебни служители са определени допълнителни 

възнаграждения. 
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С решение по протокол № 26/21.07.20202 г. на СК на ВСС, във връзка с 

участието в работна група за административни дела към Комисия „Съдебна 

карта, натовареност и съдебна статистика“, относно допълване на кодове и 

определяне на коефициенти за тежест на делата, заместник председателят на 

АдС – Кюстендил – съдия Галина Стойчева, е поощрена с отличие „служебна 

благодарност и грамота“, както и с парична награда.  

 

    6. Организация на работата за разглеждане на делата през 

съдебната ваканция и на дежурствата. 

През 2019 г., вкл. и по време на съдебната ваканция, за постигане на 

оптимална организация на съдебната дейност, административният 

ръководител на съда, в края на всеки предходен месец, с изрична заповед e 

одобрявал график на дежурствата на съдиите за следващия календарен месец. 

Разглеждането на делата, по които законът изисква незабавно произнасяне 

/частни административни дела по чл. 75 ДОПК, чл. 60 и чл. 250 АПК и други/, 

се e извършвало в деня на постъпването им, като председателят е определял 

докладчика съобразно утвърдения график на дежурствата. Разпределението, 

администрирането и разглеждането на делата, се е осъществявало съобразно 

приетите Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата в АдС – 

Кюстендил. 

През 2020 г. съдиите също са работили по утвърдени от 

административния ръководител на съда месечни графици на дежурствата. Чл. 

329, ал. 1 ЗСВ не се е прилагал, съгласно § 14 от ЗМДВИП. С оглед обявеното 

извънредно положение на територията на страната ни в периода  13.03.2020 г. 

– 13.05.2020 г., последвалата епидемична обстановка и решение на СК на ВСС 

по протокол № 9/15.032020 г. от 13.03.2020 г. до края на годината са издадени 

множество заповеди, отнасящи се до организацията на работата по 

администриране и разглеждане на делата и осъществяване на дейностите от 

съдии и съдебни служители: спазване на оповестените епидемични здравни 

мерки, въвеждане и отменяне на дистанционен режим на работа, достъп до 

съдебната сграда, съдебните зали и провеждането на о.с.з., работното време и 

работата на службите, подаване и получаване на съдебни книжа, вкл. по 

електронен път, съобщаване, призоваване и много други. 

 

            7. Деловодни книги и регистри.  

         В АдС – Кюстендил се водят деловодни книги и регистри на електронен 

и/или хартиен носител и по образец, съгласно чл. 29, чл. 39 и чл. 59 ПАС и 

заповед № РД-12-58/18.092017 г. на председателя на съда.  

        През 2019 г. и през 2020 г. са водени следните книги: 
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-азбучен указател за административни дела, за календарна година – води се 

на електронен носител и се разпечатва на хартиен носител ежегодно до 15 

януари за предходната календарна година, от съдебния деловодител-

регистратура; 

-азбучен указател за касационни административнонаказателни дела, за 

календарна година – води се на електронен носител и се разпечатва на 

хартиен носител ежегодно до 15 януари за предходната календарна година, от 

съдебния деловодител-регистратура;  

-описна книга за административни дела, за календарна година – води се на 

електронен и хартиен носител, разпечатва се в края на последния работен ден 

от седмицата или два пъти седмично в зависимост от постъпленията, от 

служителите в служба „Съдебно деловодство“; 

-описна книга за касационни административнонаказателни дела, за 

календарна година – води се на електронен и хартиен носител, разпечатва се в 

края на последния работен ден от седмицата или два пъти седмично в 

зависимост от постъпленията, от служителите в служба „Съдебно 

деловодство“; 

-описна книга за касационни административни дела, за календарна година – 

води се на електронен и хартиен носител, разпечатва се в зависимост от 

постъпленията, от служителите в служба „Съдебно деловодство“; 

-книга за открити заседания за административни и касационни 

административни дела, за календарна година – води се на електронен и 

хартиен носител от служителите в служба „Съдебни секретари“; 

-книга за открити заседания за касационни административнонаказателни 

дела, за календарна година – води се на електронен и хартиен носител от 

служителите в служба „Съдебни секретари“; 

-книга за закрити и разпоредителни заседания за административни дела, за 

календарна година – води се на електронен носител и се разпечатва на 

хартиен носител в края на последния работен ден от седмицата от 

служителите в служба „Съдебни секретари“, а до 01.11.2020 г. – от 

служителите в служба „Съдебно деловодство“; 

-книга за закрити и разпоредителни заседания за касационни 

административнонаказателни дела, за календарна година – води се на 

електронен носител и се разпечатва на хартиен носител на шест месеца от 

седмицата от служителите в служба „Съдебни секретари“, а до 01.11.2020 г. – 

от служителите в служба „Съдебно деловодство“; 

-архивна книга, за календарна година – води се на електронен носител и се 

разпечатва на хартиен носител два пъти годишно при архивиране, края на м. 

юни и края на м. декември, от съдебния архивар; 
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-входящ дневник, за календарна година – води се на електронен носител и се 

разпечатва на хартиен в края на всеки работен ден от съдебен деловодител-

регистратура; 

-изходящ дневник, за календарна година – води се на електронен носител и 

се разпечатва на хартиен в края на всеки работен ден от съдебен деловодител-

регистратура; 

-описна книга на призовкаря, на всеки призовкар за съдебни книжа на АдС 

– Кюстендил и чужди съдебни книжа – води се на електронен и се разпечатва 

на хартиен носител на шест месеца от съдебен деловодител-регистратура; 

-разносна книга – води се на хартиен носител от съдебен деловодител-

регистратура; 

-книга по чл. 251, ал. 3 АПК, за календарна година – води се на електронен 

носител и се разпечатва на хартиен в края на календарната година от съдебен 

деловодител-регистратура; 

-регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК – води се на 

електронен носител и се разпечатва на хартиен носител до 5-то число на 

следващия месец, от съдебния архивар; 

-регистър за изпълнителните листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт – води се на електронен носител и се 

разпечатва на хартиен носител от служителите в служба „Съдебни 

секретари“; 

-регистър за изпълнителните листове, издадени в полза на страни по делата 

– води се на електронен носител и се разпечатва на хартиен носител в края на 

календарната година от служителите в служба „Съдебни секретари“; 

-регистър на заявленията за достъп до обществена информация – води се 

на хартиен носител от съдебния деловодител-регистратура; подадени са 3 

броя заявления за достъп до обществена информация – 1 през 2019 г. и 2 през 

2020 г.; 

-регистър на отводите и самоотводите на съдиите от АдС – Кюстендил се 

води само на електронен носител; 

-регистър на актовете, с които преписката е върната, респ. делото е 

прекратено и върнато на първоинстанционния съд – води се на хартиен 

носител от съдебния деловодител-регистратура; 

-книга по чл. 277, ал. 3 ЗИНС – води се на хартиен носител от съдебния 

деловодител-регистратура;  

-книга за веществените доказателства – води се на хартиен носител от 

служителите в служба „Съдебно деловодство“; 

-дневник за направените справки в НБД „Население“ – води се на хартиен 

носител от съдебния деловодител-регистратура от 2010 г. /заповед № РД-12-

24/14.12.2009 г./;  
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-регистър за извършените справки чрез Единния портал за заявяване на 

електронни административни услуги на АВ – води се от съдебния 

деловодител-регистратура от 2021 г. – заповед № РД-12-44/22.03.2021 г. 

Проверени книги и регистри: 

 

I. Книга по чл. 277, ал. 3 ЗИНЗС 

Книгата се води от 2018 г., когато са вписани две постъпили на 

03.04.2018 г.  искания по чл. 276 ЗИНЗС. Отразени са датата и часа на 

постъпване, името на подателя, вх.номер на искането и образуваното по него 

административно дело. 

През 2019 г. е постъпило едно искане на 07.11.2019 г. По него е 

образувано адм.д. № 541/2019 г. 

През 2020 г. са постъпили три искания от три различни лица, по които 

са образувани: адм.д. № 51/2020 г., адм.д. № 292/2020 г. и адм.д. № 309/2020 

г. 

II. Описни книги 

Всички описни книги за 2019 г. и 2020 г. на АдС - Кюстендил са по 

един том. Отделно се водят описна книга на административните дела, вкл. и 

частните административни и на касационните административни дела /КАД/. 

Отделно се води и описна книга на касационните 

административнонаказателни дела /КАНД/. Номерацията на постъпилите в 

съда различни видове дела не е единна. От № 1 последователно се формират 

делата по касационните административнонаказателни  дела и също от № 1 

последователно – на административните дела. В описната книга за 

административните дела, но в отделна част, са вписани касационните 

административни дела, чиято номерация е обща с останалите 

административни дела.  

Книгите са попълнени четливо, коректно, съдържат  изискуемата  от 

нормативните актове информация. Проверявани са периодично от 

зам.председателя на съда, за което има надлежно отбелязване на датата на 

извършената проверка и име и подпис на извършилия проверката. 

Книгите се водят на електронен носител. Извършват се периодични 

разпечатки, които се подшиват в книга. Разпечатките се извършват след 

образуване на делата и вписване на данните им. Останалите графи са 

попълнени ръкописно. 

Всички проверени книги са приключени надлежно. 

 

ОПИСНА КНИГА за административните дела за 2019 г.  

ОПИСНА КНИГА за касационни административните дела за 2019 г.  
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 Книгата съдържа 126 листа за първоинстанционните дела и 6 листа – за 

касационните административни дела.  

          Книгата, в частта за административните дела, започва със запис по 

адм.д. № 1/2019 г., образувано на 02.01.2019 г. – оспорване на 

административен акт, вписани са жалбоподателя и ответника, докладчик е 

съдия Николета Карамфилова. Делото е приключило с постановяване на 

решение от 15.02.2019 г., с което жалбата е уважена. Последният запис в 

частта за административните дела е на адм.д. № 626/2019 г., образувано на 

31.12.2019 г. по жалба за оспорване на административен акт по ЗСП, вписани 

са жалбоподателя и ответника, докладчик е съдия Ася Стоименова. Делото е 

обявено за решаване на 21.02.2020 г. и решението, с което жалбата е уважена, 

е постановено на 05.05.2020 г. 

 Описната книга за 2019 г., в частта за касационните 

административни дела, започва с КАД № 40, образувано на 28.01.2019 г. по 

жалба срещу решението по гр.д.  № 881/2018 г. на РС – Кюстендил, вписани 

са страните, докладчик е съдия Демиревски. Делото е приключило с 

постановяване на решение от 17.04.2019 г., с което е оставено в сила 

решението на РС – Кюстендил. Последният запис в книгата в частта за КАД е 

на КАД № 585, образувано на 04.12.2019 г. по постъпила КЖ срещу 

решението по гр.д.  № 917/2019 г. на РС – Кюстендил, докладчик е съдия 

Демиревски. Делото е приключило с постановено на 05.02.2020 г. решение, с 

което първоинстанционният съдебен акт е обезсилен. 

 Общият брой административни дела, образувани през 2019 г. е 626, 

от които КАД са 17 броя. Всички дела, образувани през 2019 г. са 

приключили, освен две: адм.д. № 26/2019 г. с докладчик съдия Алексова и 

адм.д.  № 252/2019 г. с докладчик Ася Стоименова, производството по което е 

било прекратено с определение от 09.01.2020 г., отменено от ВАС и върнато 

за продължаване на съдопроизводствените действия. 

 

ОПИСНА КНИГА за административните дела за 2020 г.  

ОПИСНА КНИГА за касационни административните дела за 2020 г.  

Книгата съдържа 110 листа за първоинстанционните административни 

дела и 12 листа за касационните административни дела. Книгата, в частта за 

административните дела, започва със запис по адм.д. № 1/2020 г., образувано 

на 02.01.2020 г. – оспорване на административен акт, вписани са 

жалбоподателя и ответника, докладчик е съдия Иван Демиревски. Делото е 

приключило с постановяване на решение от 02.11.2019 г., с което жалбата е 

отхвърлена. Последният запис в частта за административните дела е на адм.д. 

№ 581/2020 г., образувано на 31.12.2020 г. по искова молба с правно 

основание на предявения иск по ЗОДОВ, вписани са жалбоподателя и 
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ответника, докладчик е съдия Галина Стойчева. Делото е приключило с 

определение за прекратяване от 08.02.2021 г.  

Описната книга за 2020 г., в частта за касационните административни 

дела, започва с КАД № 22, образувано на 14.01.2020 г. по постъпила КЖ 

срещу решението по гр.д. № 846/2019 г. на РС – Дупница, вписани са 

страните, докладчик е съдия Демиревски. Делото е приключило с 

постановяване на решение от 06.03.2019 г., с което е оставено в сила 

решението на РС – Дупница. Последният запис в книгата в частта за КАД е на 

КАД № 580, образувано на 31.12.2020 г. по постъпила КЖ срещу решението 

по адм.д. № 225/2020 г. на АС – Кюстендил, докладчик е съдия Алексова. 

Делото е приключило с постановено на 09.02.2021 г. решение, с което 

първоинстанционният съдебен акт е оставен в сила. 

 Общият брой административни дела, образувани през 2020 год. е 

581, от които КАД са 49 броя. Постъпленията са с 45 по-малко 

административни дела, в сравнение с 2019 г., като със 77  е намалял броя на 

първоинстанционните административни дела и с 32 се е увеличил броят на 

касационните административни дела.  

 Според записите в книгата не са приключили производствата, 

образувани през 2020 г., по: 

 адм.д. № 109, образувано на 13.02.2020 г., съдия Галина Стойчева; 

 адм.д. № 155, образувано на 12.03.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 167, образувано на 13.04.2020 г., съдия Ася Стоименова; 

 адм.д. № 169, образувано на 13.04.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 206, образувано на 04.05.2020 г., съдия Галина Стойчева; 

 адм.д. № 311, образувано на 04.08.2020 г., съдия Иван Демиревски; 

 адм.д. № 329, образувано на 13.08.2020 г., съдия Иван Демиревски; 

 адм.д. № 384, образувано на 24.09.2020 г., съдия Иван Демиревски; 

 адм.д. № 448, образувано на 08.10.2020 г., съдия Иван Демиревски; 

 адм.д. № 457, образувано на 13.10.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 473, образувано на 16.10.2020 г., съдия Милена Алексова;  

 адм.д. № 476, образувано на 21.10.2020 г., съдия Демиревски;  

 адм.д. № 486, образувано на 28.10.2020 г., съдия Ася Стоименова; 

 адм.д. № 494, образувано на 02.11.2020 г., съдия Галина Стойчева; 

 адм.д. № 502, образувано на 10.11.2020 г., съдия Иван Демиревски; 

 адм.д. № 511, образувано на 18.11.2020 г., съдия Ася Стоименова; 

 адм.д. № 512, образувано на 18.11.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 520, образувано на 24.11.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 529, образувано на 30.11.2020 г., съдия Галина Стойчева; 

 адм.д. № 535, образувано на 01.12.2020 г., съдия Ася Стоименова; 
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 адм.д. № 536, образувано на 01.12.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 546, образувано на 04.12.2020 г., съдия Милена Алексова; 

 адм.д. № 553, образувано на 10.12.2020 г., съдия Галина Стойчева; 

 адм.д. № 560, образувано на 14.12.2020 г., съдия Николета 

Карамфилова; 

  адм.д. № 573, образувано на 29.12.2020 г., съдия Милена Алексова. 

 

ОПИСНА КНИГА за касационните административнонаказателни  дела 

/КАНД/  2019 г. 

 Книгата съдържа 149 листа. Постъпилите и образувани КАНД в АС – 

Кюстендил през 2019 г. са 377 броя.  

         Книгата започва със запис по КАНД № 1/2019 г., образувано на 

02.01.2019 г. по постъпила КЖ срещу решението по АНД № 805/2018 г. на РС 

- Дупница, вписани са жалбоподателя и ответника, докладчик е съдия Милена 

Алексова. Делото е приключило с постановяване на решение от 14.01.2019 г., 

с което решението на РС – Дупница е отменено. 

         Последният запис е на ЧКАНД  №  377/2019 г., образувано на 31.12.2019 

г. по ЧКЖ срещу определение по АНД № 1529/2019 г. на РС - Кюстендил, 

вписани са жалбоподателя и ответника, докладчик е съдия Ася Стоименова. 

Съдебният акт е постановен на 29.01.2020 г. и с него жалбата е уважена. 

Всички КАНД, общо 377 броя, образувани през 2019 г. са 

приключили. 

 

ОПИСНА КНИГА за касационните административнонаказателни  дела 

/КАНД/  2020 г. 

 Книгата съдържа 120 листа. Постъпилите и образувани КАНД в АС – 

Кюстендил през 2020 г. са 300 броя, със 77 по-малко в сравнение с 2019 г.. 

Книгата започва със запис по КАНД № 1/2020 г., образувано на 02.01.2020 г. 

по постъпила КЖ срещу решението по АНД № 1077/2019 г. на РС - 

Кюстендил, вписани са жалбоподателя и ответника, докладчик е съдия 

Николета Карамфилова. Делото е приключило с постановяване на решение от 

21.02.2020 г., с което решението на РС – Кюстендил е оставено в сила. 

Последният запис е на КАНД № 300/2020 г., образувано на 30.12.2020 г. по 

КЖ срещу решението по АНД № 199/2019 г. на РС - Дупница, вписани са 

жалбоподателя и ответника, докладчик е съдия Галина Стойчева. Съдебният 

акт е постановен на 08.02.2021 г. и с него обжалваното първоинстанционно 

решение е оставено в сила. 

 Всички КАНД, образувани през 2020 г., общо 300 броя, са 

приключили. 
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III. КНИГИ ЗА ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ за 2019 г. и за 2020 г. 

          Отделно в съда се водят книги за открити съдебни заседания по 

административни дела /вкл. първоинстанционните и касационните 

административни дела/ и по касационните административнонаказателни дела 

(подреждани в червени папки). Книгата се водят за всяка календарна година, 

на електронен носител. 

          За проучване са предоставени книгите за 2019 г. и 2020 г. на хартиен 

носител, съдържащи разпечатки, правени периодично от деловодната система 

на съда. Водени са редовно и са попълвани прецизно всички графи, няма 

празни и непопълнени графи. Съдържат информация за датата на 

проведеното открито съдебно заседание, пореден номер на съдебно 

заседание, проведено през съответния месец, номер на делото и дата на 

образуване, членовете на съдебния състав, съответно името на докладчика по 

конкретното дело, прокурор, съдебен секретар, резултат от заседанието 

(решено, прекратено, спряно, отложено, причини за отлагане), номер и дата 

на съдебния акт. В повечето случаи, когато делото е обявено за решаване, 

резултатът е изписван ръкописно. В последната колона се отразява датата на 

връщане на делото и подпис на служителя. 

           Книгите за открити съдебни заседания съдържат информация и за 

разгледаните в открито съдебно заседание административни касационни дела 

(подреждани в бели папки), отразена самостоятелно след информацията за 

първоинстанционните административни дела.  

Книгата за открити съдебни заседания за 2019 г. е проверена на 

03.01.2020 г., книгата за 2020 г. – на 04.01.2021 г., което е удостоверено с 

подписа на зам.-председателя на съда. 

Книгата за 2019 г. съдържа информация за дела на съда, образувани 

главно през 2018 г. и 2019 г. Срочната книга за 2020 г. отразява информация 

за дела на съда, образувани най-вече през 2019 г. и 2020 г. 

Книгите за открити съдебни заседания по касационните 

административни наказателни дела са оформени по идентичен начин. 

Проверките са извършени на същите дати. 

 

IV. КНИГИ ЗА ЗАКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ за 2019 г. и 2020 г.  

Книгите са отделни за всяка от проверяваните години. Информацията 

за касационните наказателноадминистративни дела се съдържа в отделно 

оформени книги, също отделни за всяка от годините. За проучване са 

предоставени книгите за 2019 г. и 2020 г. 

Водени са редовно и са попълвани прецизно всички графи, няма 

празни и непопълнени графи. Съдържат информация за пореден номер на 

запис, номер на делото, състав на съда, отделно името на докладчика по 
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конкретното дело, номер на съдебния акт, резултат от постановения съдебен 

акт, дата на обявяване на съдебния акт и подпис. 

Книгата за административните дела /вкл. КАД/ за 2019 г. съдържа 

2164 записа, а книгата за 2020 г. – 1857 записа до 31.10.2020 г. включително. 

Считано от 01.11.2020 г. записите показват броя на постановените съдебни 

актове на конкретна дата. 

Книгата за закрити заседания по касационните 

наказателноадминистративни дела от 2019 г. съдържа 532 записа, книгата за 

2020 г. – 347 записа до 31.10.2020 г. включително. Считано от 01.11.2020 г. 

записите показват броя на постановените съдебни актове в закрито заседание 

на конкретна дата. 

 

            7. Извършени проверки от ВАС и ИВСС през 2019 г. и 2020 г.  

           В периода 2019 г. – 2020 г. в Административен съд – Кюстендил не са 

извършвани комплексни проверки, тематични проверки или проверки по 

сигнали от Инспектората към ВСС. 

           През 2019 г., на основание заповед № 458/18.02.2019 г. на председателя 

на Върховния административен съд е извършена тематична проверка на 

организацията и дейността по образуване на частните административни 

производства в периода 2016 г. – 2018 г. Проверката е приключила с доклад, 

според който: В АдС – Кюстендил за периода 2016 г. – 2018 г. са образувани 

общо 104 броя частни административни дела. За същия период в съда е 

образувано едно производство, в което е разгледано искане по чл. 166, ал. 4, 

вр. ал. 2 АПК, а оспорването на заповедта е разгледано в отделно 

производство. Исканията по чл. 166 и чл. 167 АПК не се разглеждат в отделно 

производство, а в рамките на производството по оспорване на 

административния акт, чието предварително изпълнение се иска да бъда 

спряно, респ. се иска неговото допускане. Исканията по чл. 166 АПК в 

повечето случаи са разглеждани незабавно и по-рядко – в кратък срок от 

постъпването им в съда. 

 

            8. Анализ на дейността, отчетена в годишните доклади. Тематични 

обобщения или становища по законопроекти и по прилагането на 

изменението на АПК от 2018 г. 

          Докладите за дейността на съда през 2019 г. и през 2020 г. са изготвени 

своевременно от административния ръководител на съда и са публикувани на 

сайта. Докладите са конкретни и точни, отразяват дейността както на органа, 

така и на отделните съдии и на съдебната администрация. Отчетени са 

аргументирано и аналитично постигнатите много добри резултати, както по 

отношение на бързината на правораздаване, така и по отношение на 
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качеството на правосъдната дейност, което се дължи на изключително 

добрата организация на работата, високия професионализъм на съдиите и 

съдебните служители, проявената от тях отговорност и дисциплинираност 

при изпълнение на служебните им задължения. 

          Подчертано е значението и на добрата материална база и създадените 

отлични условия на труд, допринесли за необходимото самочувствие и 

мотивация за работа на съдиите и съдебните служители, за бързо и 

качествено правораздаване, както и за реалното и пълноценно осъществяване 

на правото на гражданите за ефективен достъп до правосъдие. 

           Извършен е задълбочен анализ на промените в постъпленията на 

делата, вкл. по видове; срочността на правораздаване и допуснатите слабости, 

като се посочени и мерки за преодоляването им; постигнатите добри 

резултати при образуването, разпределението, движението и приключването 

на делата; причините за отлагане на съдебните заседания; постановяването на 

актовете в установените процесуални срокове; качеството на постановените 

съдебни актове, натовареността на съда и съдиите и др.  

           

          През 2019 г. и 2020 г. съдиите от Административен съд – Кюстендил са 

постигнали общо и единодушно становище по подготвяни законопроекти и 

повдигнати въпроси от председателя на ВАС. 

          На общо събрание на съдиите, проведено на 23.01.2020 г. е обсъдено и  

изготвено единно становище относно проект на Министерския съвет на РБ на 

Закон за изменение и допълнение на ЗАНН.  

          След разисквания на проведено на 20.02.2020 г. общо събрание, съдиите 

са изразили становище и по проблемите, създадени от приложението на АПК 

след изменението, обн. ДВ бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 

          На 04.11.2020 г. е проведено общо събрание на съдиите, на което е 

обсъден Правилник за изменение и допълване на ПАС, обнародван ДВ бр. 

91/23.10.2020 г. 

                 

            9. Взаимодействие между административния ръководител и 

общото събрание на съдиите  

          В работата на Административен съд – Кюстендил особено добро 

впечатление прави постигнатото високо ниво на екипност и отговорност, 

изразяващи се и във взаимодействието между административния ръководител 

и общото събрание на съдиите. Правомощията на административния 

ръководител и общото събрание на съдиите се осъществяват и изпълняват 

съобразно правилата на ЗСВ, при зачитане на взетите решения и 

добросъвестно изпълнение на издадените заповеди, в съответствие с 

постигане на начертаните цели. 
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          През 2019 г. са проведени общи събрания на съдиите от АдС –

Кюстендил на 1 февруари, 20 март, 9 май и 5 ноември, свикани от 

административния ръководите, на които: са обсъдени и приети  решения за 

актуализиране на началната информация, касаеща процента на натовареност 

на съдиите, свързани и с командироването на съдия Ася Стоименова от 

04.02.2019 г., като и за нея е приет процент на натовареност при 

разпределение на делата 100%; изменения във Вътрешните правила за 

случайно разпределение на делата;  съдиите са запознати с доклада от 

извършената по заповед на председателя на ВАС тематична проверка по 

отношение на частните административни производства. 

          На проведените през 2020 г., на 23 януари, 20 февруари и 4 ноември 

общи събрания на съдиите са разгледани и разрешени следните въпроси: 

 обсъждане на проект на ЗИД на ЗАНН и подготвяне на становище по 

него; 

 обсъждане на последните изменения на АПК /обн. ДВ бр. 77 от 2018 г., 

в сила от 01.01.2019 г./ и изразяване на становище по прилагането им, 

набелязани проблеми, препоръки по оптимизиране на нормативната 

уредба; 

 обсъждане на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за 

администрацията в съдилищата, обн. ДВ бр. 91/23.10.2020 г.;  

 изслушване на доклад на зам. председателя на съда във връзка с 

участието й в работна група към Комисия „Съдебна карта, натовареност 

и съдебна статистика“ на СК на ВСС, относно изменение и допълнение 

на индексите за резултатите от инстанционна проверка на съдебните 

актове по административни дела.  

 Актуални проблеми в дейността на съда. 

 

            10. Повишаване на правната подготовка и квалификацията на 

съдиите и съдебните служители 

          Придобиването, поддържането и повишаването на квалификацията на 

съдиите и съдебните служители в Административен съд – Кюстендил е тяхно 

право и задължение, гарантирано от ЗСВ и ПАС. 

          Във връзка с подобряване професионалните знания и умения на 

магистратите и съдебните служители в АдС – Кюстендил, и подпомагане 

професионалното им развитие и израстване, през 2019 г. и 2020 г. са 

проведени редица обучения. 

          На 17-18 октомври 2019 г. АдС – Кюстендил, в качеството му на 

партньор в изпълнението на „Програма за регионални обучения на 

съдилищата и прокуратурите“, в сътрудничество с НИП, е провел регионален 

семинар на тема „Производства по ЗУСЕСИФ. Актуална съдебна практика“, с 
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лектор съдия Марина Михайлова от ВАС. Участие в семинара, освен съдиите 

от АдС – Кюстендил, са взели и съдии от административните съдилища в 

градовете Видин, Враца, Монтана, София област, Благоевград. 

         През 2019 г. АдС – Кюстендил е съорганизатор и на регионално 

обучение „Дисциплинарни производства по ЗМВР и ЗДСл. Актуална съдебна 

практика“. С участието на съдии от АдС – Кюстендил са проведени 

присъствени обучения във връзка с представяне на резултатите от 

междинната оценка по Програмата за регионални обучения на съдилищата и 

прокуратурите в страната, както и по различни теми:  „Преглед на промените 

в ИК. Съдебен контрол. Практика на ВАС.“, „Правни аспекти на 

устройството на територията. Актуални проблеми в практиката на 

съдилищата по прилагане на ЗИНЗС след измененията на закона, обн. ДВ бр. 

13 от 17.02.2017 г.“ 

         През 2019 г. са проведени присъствени и електронни дистанционни 

обучения по различни теми и проблеми, в които са взели участие съдебни 

служители – секретари, деловодители, съдебния архивар, съдебния 

помощник, главен счетоводител и системен администратор. 

         През 2020 г., магистрати от съда са взели участие в присъствени и 

дистанционни семинари, предложени от НИП, ВАС, регионални семинари, 

организирани от административните съдилища и семинари по различни 

проекти. Съдебните служители са участвали в дистанционни семинари на 

различни теми, организирани най-вече от НИП, както и в присъствени 

обучения.  

  
         II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕ И 
ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  

1. Образуване и разпределение на административните дела в АдС 
- Кюстендил. 

Вътрешните правила за случайно разпределение на постъпващите дела в 
АдС - Кюстендил са изготвени на основание чл. 9 ЗСВ, чл. 157 АПК и чл. 35, 
ал. 4 ПАС, във връзка е Единната методика по приложението на принципа за 
случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, и 
определят организацията и реда за постъпване, образуване и разпределение 
на административните дела. Правилата се разискват, обсъждат и приемат с 
решения на общи събрания на съдиите от АдС – Кюстендил, по предложение 
на административния ръководите. Утвърждават се и се актуализират, 
съобразно приетите решения, със заповеди на административния 
ръководител. През проверения период в съда са действали Вътрешните 
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правила за случайното разпределение, приети с решение на общото събрание 
на съдиите, проведено на 20.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., утвърдени със 
заповед № РД-12-115/21.12.2018 г. на председателя на съда. Правилата са 
актуализирани на три пъти през 2019 г., с решения, взети на проведените 
общи събрания на съдиите, съответно утвърдени от председателя на съда на 
04.02.2019 г., 22.03.2019 г. и на 09.05.2019 г. Първото изменение касае 
актуализация на началната информация относно процента на натовареност на 
съдиите. Приета е  100% натовареност за всяка от групите дела и за съдия 
Ася Стоименова, командирована в АдС – Кюстендил от 04.02.2019 г. 
Коригиращите бройки са въведени в ССРД съгласно автоматично 
предложените от системата. Справката за предложения размер на 
коригиращите бройки  и редактирането на номенклатура „Корекции“ са 
възложени на системния администратор. Второто изменение касае т. 5 от 
Правилата и се отнася до извършващият разпределението на делата при 
отсъствие на административния ръководител, неговия заместник или 
дежурния съдия. Допълнена е т. 11.1, като е предвидено, че при често или 
продължително отсъствие на съдията докладчик, заместващият го съдия се 
определя със заповед на административния ръководител. Изменена е и т. 
14.2, касаеща натовареността и нейната равномерност. Заличена е т.14.3, а т. 
14.4 е станала т. 14.3. Последното изменение засяга т. 8 и т. 9 от Правилата, 
отнасящи се до касационните дела, административните дела, разглеждани от 
тричленен състав, частните касационни дела и частните касационни 
административнонаказателни дела. 

  
Върху постъпващите в регистратурата на съда жалби/искови молби, 

респ. придружителни писма към тях, се поставят два печата. В един от тях се 
отразяват входящият номер на документа, датата и часа /по бързите и 
незабавни производства/ на постъпване. Другият печат е всъщност 
възприетата в съда форма на акта за образуване на делото и в него се 
отразяват номера на образуваното дело, датата на образуване, подпис на 
образуващия съдия. 

Книжата, по които се образуват дела се предават за разпределение на 
председателя на съда, съобразно поредността на завеждането им, в деня на 
постъпването или на следващия работен ден, за определяне на вида на делото 
и съдията-докладчик. Делата се образуват при наличие на процесуалните 
изисквания за това. 

Съдията докладчик се определя съобразно поредността на постъпване 
на книжата, чрез електронно разпределяне, на принципа на случайния 
подбор, при използване на софтуерен продукт, предоставен и утвърден от 
ВСС. Началната информация в продукта се определя със заповед на 
административния ръководител на съда, съобразена с решение от общото 
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събрание на съдиите и включва: групи и видове дела, съдийски профили, 
натовареността на съдиите и административните ръководители. 

Техническата дейност по електронното разпределяне на делата се 
извършва от административния ръководител, а в негово отсъствие - от 
заместник административния ръководител. При отсъствие и на зам. 
административния ръководител разпределението се извършва от дежурен 
съдия, съгласно утвърден от председателя график на дежурствата. Дежурният 
съдия се замества от най-старшия измежду присъстващите съдии. 

Достъпът на потребителите до системата се осигурява чрез 
квалифициран електронен подпис и вписване с потребителско име и парола.  

 Незабавно се докладват и разпределят делата, по които законът изисква 
произнасяне в кратки процесуални срокове. 

Касационните и административните дела, които по закон се разглеждат 
от тричленен състав, се разпределят на съдия докладчик чрез системата за 
случайно разпределение и се насрочват за разглеждане в деня, определен с 
график, утвърден от председателя на съда, за провеждане на заседания на 
тричленен състав. В предишната редакция правилото се е отнасяло само до 
административните дела, разглеждани от тричленен състав. 

По частни касационни дела и частни касационни 
административнонаказателни дела, съдията докладчик се определя чрез 
системата за случайно разпределение на делата, а останалите двама членове 
са тези, които са включени в първото по график касационно заседание, 
следващо датата на образуване на делото, в което участва и докладчика. При 
насрочване в о.с.з. се спазва правилото относно касационните и 
административните дела, разглеждани от тричленен състав и посочено по-
горе. В предишната редакция това правило е регламентирало 
разпределението на касационните дела, разглеждани в о.с.з. 

Графикът на съдебните заседания се изготвя на тримесечие и се 
одобрява със заповед на административния ръководител на съда. В него са 
посочени датите, дните, вида на делата, съдебните състави поименно и 
съдебните секретари. 

Предвидени са и правила за заместване на съдията докладчик при 
отсъствие. Заместването се извършва от дежурния съдия, съгласно 
ежемесечния график, одобрен от председателя на съда. Дежурният съдия 
замества отсъстващия съдия докладчик, като влиза в насрочените о.с.з. и 
разглежда бързите производства. При често или продължително отсъствие на 
съдията докладчик, заместващият съдия се определя със заповед на 
административния ръководител. Дежурният съдия също така разглежда и 
администрира постъпилите молби, касационни жалби и документи по висящи 
и свършени дела на отсъстващия съдия докладчик, подписва текущата 
кореспонденция по делата и разглежда молби за издаване на изпълнителни 
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листове. При отсъствие на дежурния съдия, той е заместван от най-старшия 
измежду присъстващите съдии. При невъзможност на член на състава да 
участва в разглеждането на дело, по което не е докладчик, но е в неговия 
състав, заместникът се определя със заповед на административния 
ръководител. 

Разпределението на всички дела се извършва в деня на тяхното 
образуване между всички съдии. Когато жалбата съдържа искане по чл. 166 и 
чл. 167 АПК разпределението съща е автоматично, между всички съдии, но 
се изключват отсъстващите по обективни причини. През периода на 
съдебната ваканция тези дела се разпределят на дежурен съдия. 

По всички дела съдиите участват в разпределението им при 100% 
натовареност. Същата е натовареността и на административния ръководител 
и заместника му. Делата по чл. 304 АПК се разпределят само на 
административния ръководител. 

Изключенията от принципа за случайното разпределение на делата и 

преписките са регламентирани изрично. Определени са правилата и случаите 
на прилагане на подбора чрез опциите „ „не участва“, „определен“ и „по 
дежурство“. В  чл. 17 са посочени основанията и причините за повторно 
разпределение на вече разпределено дело. 

Регламентирани са различни хипотези в отклонение от обичайното 
процесуално развитие: постъпила няколко пъти една и съща искова 
молба/жалба и образувани няколко дела с определени различни докладчици; 
обединяване на няколко различни дела за разглеждане в едно общо 
производство. 

За разпределението на всяко дело програмата генерира протокол от 
извършения избор, който се изпраща на сървъра на ВСС и се визуализира 
чрез интернет страницата на ВСС, разпечатва се на хартиен носител и се 

прилага по съответното дело. 
          Във връзка със случайното разпределение на делата, 
административният ръководител е издавал  и заповеди в периода 2019 г. - 
2020 г. 

2. Разгледани и приключени административни дела. 
Натовареност на съдиите. 

През 2019 г. в АдС - Кюстендил са разгледани общо 1260 броя 
административни дела, като 242 броя са висящите в началото на годината и 
1018 броя са новопостъпилите дела, вкл. върнати от ВАС за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Запазена е тенденцията за постепенно 
увеличение на броя на новообразуваните административни дела. 
Средномесечно в съда са образувани около 85 броя дела. През годината на 
един съдия са разпределени средно по 204 дела, а за един месец средно по 17 
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броя нови дела.  
През 2019 г. са разгледани 793 броя първоинстанционни 

административни дела, като 624 са постъпилите през годината, вкл. върнати 
от ВАС за продължаване на съдопроизводствените действия, а 169 са 
останалите несвършени от предходен период. През 2019 г. са разгледани 
общо 467 броя касационни дела, от които новопостъпилите са 394 /17 КАД и 
377 КАНД/, а останалите несвършени от предходен период – 73 броя. 
Първоинстанционните административни дела имат значителен превес спрямо 
касационните административни дела. 

Върху броя на постъпленията по първоинстанционните 
административни дела през 2019 г. значително влияние са оказали: делата по 
Изборния кодекс, във връзка с проведените през 2019 г. местни избори; 
промените в ЗИНЗС /обн. ДВ бр. 13/017 г./ с възлагане на съдебния контрол 
върху актовете на специализираните органи по изпълнение на наказанията от 
общите на административните съдилища; увеличен брой на частните 
административни дела – чл. 60, чл. 166, чл. 250 и чл. 297 АПК, чл. 75 ДОПК; 
направените изменения в АПК / обн. ДВ бр. 77/2018 г., в сила от 01.01.2019 
г./ във връзка с производствата по жалби срещу ревизионни актове и срещу 
индивидуални административни актове относно местната подсъдност по 
постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат. В тази връзка 
двойно е нарастването на новообразувани дела по ДОПК. 

През 2019 г. се констатира относително стабилизиране на броя на 
касационните дела. Образуваните през 2019 г. касационни дела са 394 броя, 
при 351 през 2018 г. и 431 – през 2017 г. 

Към 01.01.2019 г. несвършените дела от предходни периоди са 242 броя 
/169 първоинстанционни административни и 73 касационни 
административни дела/, което сочи на влошаване на срочността и 
ефективността на дейността на съда. В края на годината проблемът е 
донякъде преодолян, тъй като останалите несвършени дела към 31.12.2019 г. 
вече са 202 броя. В отчетния годишен доклад на председателя на съда 
задълбочено са разгледани причините, довели до този показател и са 
набелязани мерки за отстраняването им. 

През 2019 г. от общия брой дела за разглеждане са свършени 1058, или 
84 %, съответно в 3-месечен срок са приключени 813 дела, което се равнява 
на 77 %. Със съдебен акт по същество са свършени 795 дела /75 %/ и 263 дела 
са прекратени. От първоинстанционните административни дела за 
разглеждане свършените в края на 2019 г. са 647, което е 82 %, като в 
тримесечен срок са свършени 440 дела или 68 %. Със съдебен акт по 
същество са приключени 416 /64 %/, а 231 /36 %/ са прекратените от този вид 
дела. При касационните административни дела свършените в края на 2019 г. 
са 411 или 88 %, съответно в рамките на 3-месечния срок свършените дела са 
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373 /91 %/, като със съдебен акт по същество са приключили 379 от делата 
/92 %/ и 32  /8 %/ са прекратени. 

Прекратените първоинстанционни административни дела значително 
надхвърлят прекратените касационни дела, което се обяснява с предвидената  
с разпоредбите на чл. 158 и чл. 159 АПК задължителна служебна проверка по 
допустимостта на оспорването. Най-честите причини за прекратяване на 
съдебните производства са: просрочване на жалбата; липса на правен 
интерес, неотстраняване на нередовности в жалбата/исковата молба. 
Единични са случаите на прекратяване на съдебни производства поради 
оттегляне или отказ от оспорването, оттегляне на административния акт. 

Съответно по видове, най-много през 2019 г. са делата по исковите 
производство по чл. 203 и сл. АПК, общо 141 броя. Следват: делата по жалби 
по ЗУТ и ЗКИР, общо 65 броя; делата по жалби срещу подзаконови 
нормативни актове, общо 55 броя; делата по жалби по КСО и ЗСП, общо 54 
броя; делата по жалби по ЗИНЗС /без чл. 111, чл. 122, чл. 193ь, чл. 281 и без 
исковите производства по част VII – чл. 284, чл. 285 и чл. 286/, ЗДСл, ЗМВР, 
ЗДвП, ЗСВ, общо 49 броя; делата по жалби по ДОПК, ЗМ, ЗМДТ и др., общо 
44 броя; делата по ЗДСоб., ЗОбСоб., ЗМСМА и ЗАдм., общо 43 броя; делата 
по жалби по ИК, общо 34 броя и делата по жалби по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗФГ, 
ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др., общо 8 броя. Другите административни 
дела, според статистическите отчети, извън посочените категории възлизат 
на 214 броя. В категорията административни дела са включени и частните 
административни дела, които през 2019 г. са 83 броя общо.  

Общият брой дела за разглеждане в АдС - Кюстендил през 2020 г. е 
1094 броя, като 202 са останалите неприключени /висящи/ в началото на 
годината и 892 са новопостъпилите дела, вкл. върнати от ВАС за 
продължаване на съдопроизводствените действия. През 2020 г. 
средномесечното постъпление вече е 74 дела. Най-малко образувани дела 
има в периода на обявеното в страната извънредно положение, месец март - 
месец май. През годината на един съдия са разпределени средно по 178 дела, 
а за един месец – средно по 15 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани общо 689 броя първоинстанционни 

административни дела, в това число 146 останали недовършени от предходен 
период, 543 броя новообразувани. През 2020 г. броят на 
първоинстанционните административни дела  е намалял в сравнение с 2019 г. 
Намалял е и броят на общо разгледаните административни дела. Броят на 
видовете дела, разгледани през 2020 г. също е намалял. Относителният дял на 
делата по видове донякъде се е запазил в сравнение с 2019 г., но се 
наблюдават и отклонения. На първо място по брой отново са исковите 
производства по АПК, макар и по-малко от предходната година. Намалели са 
изключително много делата по ЗУТ и ЗКИР, почти три пъти са намалели 
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делата по жалби срещу подзаконови нормативни актове. Запазил се е броят 

на делата по жалби по КСО и ЗСП, като този вид дела са на второ място по 
брой след исковите административни производства. На трето място по брой, 
без увеличение на абсолютните стойности, са делата по жалби по ЗИНЗС /без 
чл. 111, чл. 122, чл. 193ь, чл. 281 и без исковите производства по част VII – 
чл. 284, чл. 285 и чл. 286/, ЗДСл, ЗМВР, ЗДвП, ЗСВ. 

Особена категория дела, отличаващи се със значителна фактическа и 
правна сложност са образуваните по жалби срещу административни актове, 
издадени по ЗПЗП и ЗУСЕСИФ. Постъпленията се запазват, като през 2020 г. 
са образувани 42 дела от този вид, срещу 48 през 2019 г. 

Запазена е и тенденцията към увеличаване броя на образуваните и 
разгледани дела по жалби срещу принудителни административни мерки 
/ПАМ/, налагани по реда и при условията на ЗДДС и ЗДвП. 

Разгледаните през 2020 г. дела от категорията „други административни 
дела“ са общо 266 броя, от които новообразуваните са 221, а висящите към 
01.01.2020 г. са 45. Образуваните по частни жалби и искания частни 
административни дела са общо 55 броя, от които в края на годината са 
свършени 54 дела, със съдебен акт по същество – 49 и по 5 дела 
производствата са прекратени. 

Разгледаните през 2020 г. касационни дела са общо 405, от които 
новопостъпилите са 349, а висящи в началото на годината са 56 броя. От 
разгледаните дела касационните административни дела /КАД/ са 17 броя, а 
касационните административнонаказателни /КАНД/ - 388 броя. Сравнението 
с 2019 г. сочи  на запазване броя КАД и намаление броя КАНД, свързано с 
по-малките постъпления. По отношение на касационните 

административнонаказателни дела, количественото съотношение на 
материалните закони, въз основа на които са издадени обжалваните 
наказателни постановления е относително запазено пред двете проверени 
години. Най-голям е делът на производствата, образувани срещу решения на 
районните съдилища по жалби срещу наказателни постановления по ЗДвП, 
ЗАДС, ЗМ, ЗУТ, КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗПП. 
         През 2020 г. общо са свършени 878 броя първоинстанционни 
административни и касационни дела, което се равнява на 80% от общо 
разглежданите 1094 дела. В тримесечен срок са приключени 72% от делата, 
или 634 броя дела. В сравнение с 2019 г. показателите са влошени, но следва 
да се има предвид, че това е годината на въведеното извънредно положение в 
страната заради вирусната пандемия, продължаваща и понастоящем. С акт по 

същество са приключени 654 броя дела и производствата по 224 дела са 
прекратени. 

Свършените през 2020 г. първоинстанционни административни дела са 
513 броя, или 74 %, съответно в рамките на тримесечния срок са свършени 
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323 дела или 63 %, като със съдебен акт по същество са приключени 327 дела 

и 186 са прекратени. От общия брой касационни дела за разглеждане 
свършените са 365 или 90%, съответно в тримесечен срок  - 311 или 85 %, 
като със съдебен акт по същество са приключени 327 касационни дела, а 
производствата по 38 /10 %/ са прекратени. Неприключените към 31.12.2020 
г. дела са общо 216 броя. 

Натовареност на съдиите 

Процентът натовареност при разпределение на постъпващите дела за 

всеки съдия в Административен съд – Кюстендил за 2019 г. и 2020 г. е 100%, 

в това число и за административния ръководител - съдия Иван Демиревски и 

зам. административния ръководител - съдия Галина Стойчева. 

През 2019 г. натовареността към брой дела за разглеждане по щат е 

17,50 дела месечно, а  действителната натовареност - 21,36 дела месечно. 

Натовареността към брой свършени дела по щат е съответно 14,69, а 

действителната натовареност - 17,93 дела месечно. 

През 2020 г. натовареността към брой дела за разглеждане по щат е 

15,19 дела месечно, а действителната натовареност — 18,23 дела месечно. 

Натовареността към брой свършени дела по щат е съответно 12,19, а 

действителната натовареност - 14,63 дела месечно. 

Натовареността  на петимата съдии през 2019 г. и през 2020 г. на база 

брой дела за разглеждане по видове, брой свършени дела по видове и 

проведени о.с.з.,  е както следва: 

Съдия Иван Демиревски, паралелно и едновременно с изпълнението 

на функциите на административен ръководител по организация и управление 

на административната дейност и дейността на съда, съдиите и съдебните 

служители, е разгледал общо 285 дела /несвършени от предходен период 69 и 

новообразувани 216/, от които първоинстанционни административни – 170, 

КАНД – 105 и КАД – 4, което е 22.62 % спрямо всички разгледани в съда 

дела.  Провел е 46 съдебни заседания, разгледал е 254 дела в о.с.з. През 2019 

г. е свършил 240 дела общо, от които с акт по същество – 190. По видове 

свършените дела са: първоинстанционни административни – 146, КАНД – 91 

и КАД – 3. Относителният дял на свършените от съдия Демиревски дела е 

22.68 % спрямо всички свършени дела и е почти равен на този на 

разгледаните от него дела. В края на годината неприключени са останали 45 

дела.  

През 2020 г. съдия Демиревски е разгледал 230 дела общо /45 

несвършени от предходната година и 185 новообразувани/. По видове делата 

са: 144 първоинстанционни административни, 82 КАНД и 4 КАД. 
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Относителният дял спрямо всички разгледани през 2020 г. дела се равнява на 

21.02 %. Провел е 36 съдебни заседания, разгледал е 188 дела в о.с.з.  През 

2020 г. съдията е свършил 175 дела, от които с акт по същество – 137. По 

видове свършените дела са: първоинстанционни административни дела – 101, 

КАНД – 70 и КАД – 4. Относителният дял на свършените от съдия 

Демиревски дела е 19.93 % спрямо всички свършени дела и е малко по-нисък 

от този на разгледаните от него дела. В края на годината неприключени са 

останали 55 дела.  

През 2019 г. съдия Галина Стойчева, паралелно и едновременно с 

изпълнението на функциите на зам. административен ръководител на съда, е 

разгледала 255 броя дела /63 останали несвършени от предходен период и 

192 новообразувани/, от които първоинстанционни административни 157, 

КАНД – 95 и КАД – 3, което е 20.24 % спрямо всички разгледани в съда дела.  

Провела е 46 съдебни заседания, разгледала е 223 дела в о.с.з. През 2019 г. е 

свършила 219 дела общо, от които с акт по същество – 168. По видове 

свършените дела са: първоинстанционни административни – 132, КАНД – 84 

и КАД – 3. Относителният дял на свършените от съдия Стойчева дела е 

20.70% спрямо всички свършени дела и е с малко повече от този на 

разгледаните от нея дела. В края на годината неприключени са останали 36 

дела.  

През 2020 г. съдия Галина Стойчева е разгледала 210 броя дела /36 

останали несвършени от предходен период и 174 новообразувани/, от които 

първоинстанционни административни 131, КАНД – 79 и КАД – 0, което е 

19.20 % спрямо всички разгледани в съда дела.  Провела е 38 съдебни 

заседания, разгледала е 185 дела в о.с.з. През 2020 г. е свършила 176 дела 

общо, от които с акт по същество – 128. По видове свършените дела са: 

първоинстанционни административни – 104, КАНД – 72 и КАД – 0. 

Относителният дял на свършените от съдия Стойчева дела е 20.05 % спрямо 

всички свършени дела и е с малко повече от този на разгледаните от нея дела. 

В края на годината неприключени са останали 34 дела.  

През  2019 г. съдия Милена Алексова-Стоилова е разгледала 267 броя 

дела /66 останали несвършени от предходен период и 201 новообразувани/, 

от които първоинстанционни административни 174, КАНД – 90 и КАД – 3, 

което е 21.19 % спрямо всички разгледани в съда дела.  Провела е 43 съдебни 

заседания, разгледала е 214 дела в о.с.з. През 2019 г. е свършила 230 дела 

общо, от които с акт по същество – 172. По видове свършените дела са: 

първоинстанционни административни – 144, КАНД – 84 и КАД – 2. 

Относителният дял на свършените от съдия Алексова-Стоилова дела е 

21.74% спрямо всички свършени дела и е с малко повече от този на 

разгледаните от нея дела. В края на годината неприключени са останали 37 
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дела.  

През 2020 г. съдия Алексова-Стоилова е разгледала 213 броя дела /37 

останали несвършени от предходен период и 176 новообразувани/, от които 

първоинстанционни административни 134, КАНД – 74 и КАД – 5, което е 

19.47 % спрямо всички разгледани в съда дела.  Провела е 35 съдебни 

заседания, разгледала е 195 дела в о.с.з. През 2020 г. е свършила 155 дела 

общо, от които с акт по същество – 117. По видове свършените дела са: 

първоинстанционни административни – 86, КАНД – 66 и КАД – 3. 

Относителният дял на свършените от съдия Алексова-Стоилова дела е 17.65 

% спрямо всички свършени дела и е по-малко от този на разгледаните от нея 

дела. В края на годината неприключени са останали 58 дела.  

През  2019 г. съдия Николета Карамфилова е разгледала 260 броя дела 

/43 останали несвършени от предходен период и 217 новообразувани/, от 

които първоинстанционни административни 168, КАНД – 89 и КАД – 3, 

което е 20.63 % спрямо всички разгледани в съда дела.  Провела е 44 съдебни 

заседания, разгледала е 223 дела в о.с.з. През 2019 г. е свършила 213 дела 

общо, от които с акт по същество – 164. По видове свършените дела са: 

първоинстанционни административни – 135, КАНД – 75 и КАД – 3. 

Относителният дял на свършените от съдия Карамфилова дела е 20.14 % 

спрямо всички свършени дела и е с малко по-малко от този на разгледаните 

от нея дела. В края на годината неприключени са останали 47 дела.  

През 2020 г. съдия Николета Карамфилова е разгледала 214 броя дела 

/47 останали несвършени от предходен период и 167 новообразувани/, от 

които първоинстанционни административни 131, КАНД – 79 и КАД – 4, 

което е 19.56 % спрямо всички разгледани в съда дела.  Провела е 34 съдебни 

заседания, разгледала е 186 дела в о.с.з. През 2020 г. е свършила 179 дела 

общо, от които с акт по същество – 128. По видове свършените дела са: 

първоинстанционни административни – 100, КАНД – 75 и КАД – 4. 

Относителният дял на свършените от съдия Карамфилова дела е 20.39 % 

спрямо всички свършени дела и е с малко повече от този на разгледаните от 

нея дела. В края на годината неприключени са останали 35 дела.  

През  2019 г. /от 04.02.2019 г./ съдия Ася Стоименова е разгледала 193 

броя дела /1 останало несвършено от предходен период и 192 

новообразувани/, от които първоинстанционни административни 118, КАНД 

– 71 и КАД – 4, което е 15.32 % спрямо всички разгледани в съда дела.  

Провела е 34 съдебни заседания, разгледала е 130 дела в о.с.з. През 2019 г. е 

свършила 156 дела общо, от които с акт по същество – 168. По видове 

свършените дела са: първоинстанционни административни – 90, КАНД – 62 и 

КАД – 4. Относителният дял на свършените от съдия Стоименова дела е 

14.74 % спрямо всички свършени дела и е с малко по-малко от този на 
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разгледаните от нея дела. В края на годината неприключени са останали 37 

дела.  

През 2020 г. съдия Ася Стоименова е разгледала 227 броя дела /37 
останали несвършени от предходен период и 190 новообразувани/, от които 
първоинстанционни административни 149, КАНД – 74 и КАД – 4, което е 
20.75 % спрямо всички разгледани в съда дела.  Провела е 35 съдебни 
заседания, разгледала е 175 дела в о.с.з. През 2020 г. е свършила 193 дела 
общо, от които с акт по същество – 128. По видове свършените дела са: 
първоинстанционни административни – 122, КАНД – 68 и КАД – 3. 
Относителният дял на свършените от съдия Стоименова дела е 21.98 % 
спрямо всички свършени дела и е с малко повече от този на разгледаните от 
нея дела. В края на годината неприключени са останали 34 дела.  

 

3. Движение и приключване на първоинстанционните 
административни дела 

           Образуваните през 2019 г. първоинстанционни административни дела 
в АдС - Кюстендил са 624 броя, от които към 17.05.2021 г. /датата на 
изготвяне на справката/ са приключени 622 броя. Останалите несвършени 
дела са само 2 - адм.д. № 26/2019 г., по ЗУТ, и адм.д. № 252/2019 г. по ЗУТ-
ПУП, насрочени. Разпределен по съдии броят на първоинстанционните 
административни дела е: съдия Иван Демиревски – образувани и 
разпределени 133 броя, приключени 133 броя; съдия Галина Стойчева – 
образувани и разпределени 116 броя, приключени 116 броя; съдия Милена 
Алексова-Стоилова, образувани и разпределени 126 броя, приключени 125 

броя; съдия Николета Карамфилова, образувани и разпределени 133 броя, 
приключени 133 броя, съдия Ася Стоименова, образувани и разпределени 116 
броя, приключени 115 броя.  
          Образуваните през 2020 г. първоинстанционни административни дела 
са общо 543 броя, от които към 17.05.2021 г. са приключени с постановен 
съдебен акт 507 броя, или останалите несвършени дела са общо 36 броя, като 
8 от тях са обявени за решаване, спрени са производствата по 2 дела, а 
останалите 26 са насрочени за разглеждане в о.с.з. Тези дела, в по-голямата  
част, са образувани в периода от 08.10.2020 г. до 29.12.2020 г. По съдии 
данните са както следва: съдия Иван Демиревски – образувани и 
разпределени 116 броя, приключени 109 броя; съдия Галина Стойчева – 

образувани и разпределени 104 броя, приключени 97 броя; съдия Милена 
Алексова-Стоилова – образувани и разпределени 107 броя, приключени 96 
броя; съдия Николета Карамфилова – образувани и разпределени 99 броя, 
приключени 95 броя, съдия Ася Стоименова, образувани и разпределени 117 
броя, приключени 110 броя.  
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3.1.  ОБРАЗУВАНИ преди 01.01.2019 г. първоинстанционни 

административни дела и неприключени към извършване 
на проверката. 

В Административен съд — Кюстендил, според предоставените 
служебни справки, на производство има две административни 
първоинстанционни дела, образувани преди  01.01.2019 г., които не са 
приключени към 31.12.2020 г. Към датата на изготвяне на справката, 
производствата по двете дела са спрени. Към датата на проверката 
производството по адм.д. № 41/2015 г. е все още спряно, поради което то е 
описано при проверените спрени дела. Производството по адм. д. № 398/2017 
г. е възобновено на 11.06.2021 г.  

Адм.д. № 398/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от физическо лице срещу БНБ, с правно основание 

на предявения иск чл.1, ал.1 ЗОДОВ, по реда на чл. 203 и сл. АПК. Делото е 

разпределено на същата дата от съдия Галина Стойчева, автоматично между 

четирима съдии, като един е изключен поради командироване в АССО и за 

докладчик е определена съдия Николета Карамфилова при натовареност 100 

% за всеки съдия и 70% за съдия Галина Стойчева. С разпореждане от 

12.12.2017 г. исковата молба е оставена без движение с указания за 

отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 31.01.2018 г. С 

определение от 02.02.2018 г. съдът е приел исковата молба за редовна, 

предявения иск - за допустим и е насрочил о.с.з. за 15.03.2018 г. Разпоредено 

е на ответника да се изпрати препис и му е указано да представи писмен 

отговор и доказателства в 14-дневен срок. Призована е ОП – Кюстендил. 

Дадени са указания на ищеца относно нуждаещите се от доказване факти. 

Съобщенията до ответника и ОП – Кюстендил са изпратени незабавно. 

Отговор е постъпил на 01.03.2018 г. и от него е изпратен препис на ищцата за 

сведение.  

          В о.с.з. на 15.03.2018 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е и по 

молба на пълномощника на ищеца, производството е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК, вр. чл. 144 АПК, до решаване с влязъл в сила акт на дело 

С-571/2016 г. на СЕС, образувано по преюдициално запитване на АдС – 

Варна по адм. дело № 560/2016 г. 

 Определението не е обжалвано, което съдът е обявил на страните. 

Актът е влязъл в сила на 11.04.2018 г. На последната корица на делото е 

прикачена справка относно спрените дела в АдС – Кюстендил. Извършени са 
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справки през ноември 2018 г. и през януари, февруари и март 2019 г. 

Справките са извършени по делото на АдС – Варна. 

 С разпореждане от 14.04.2021 г. съдията докладчик е наредил да се 

изпрати съобщение до ищеца, който да заяви поддържа ли предявения иск и 

налице ли са основанията за възобновяване на производството. С молба от 

10.05.2021 г. пълномощникът на ищеца е заявил, че поддържат предявения 

иск и са налице основанията за възобновяване на производството. С 

разпореждане от същата дата съдията е наредил да се представят 

доказателства за отпадане на пречките по движението на делото. С молба от 

09.06.2021 г. пълномощникът на ищеца е представил решение от 04.10.2018 г. 

по дело С-571/2016 г. на СЕС, решение от 25.03.2021 г. по дело С-501/2018 г. 

на СЕС и определение № 1 от 25.03.2021 г. по ТД № 2/2015 г. на ОСГТК на 

ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. 

 С определение от 11.06.2021 год. съдът е възобновил производството по 

делото и е насрочил о.с.з. за 16.09.2021 г.  

          В срока за изготвяне на акта с резултати от извършената проверка се 

установи, че по делото е постановено решение на 13.12.20121 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Обстоятелството, че в АдС – Кюстендил при проверката не се 

установиха образувани преди 01.01.2019 г. и неприключени 

административни дела, освен две, едно от които спряно, е добър показател за 

дейността по организация движението на делата и приключване на 

разглеждането им в разумни срокове. Единствената причина за все още 

продължаващото производството по провереното административно дело е 

обективна - спирането  в о.с.з. на 15.03.2018 г. на производството, на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 631, ал. 1, вр. чл. 633 ГПК. 

Администрирането на спряното производство и възобновяването му, обаче, 

поставят няколко въпроса. Посоченото от съда дело, образувано въз основа 

на преюдициално запитване от АдС – Варна по адм.д. № 560/2016 г., 

решението по което е задължително за всички съдилища в страната, е С-

571/2018 г. на СЕС. Вместо служебно да се следи развитието и 

приключването на делото в СЕС, справки са извършвани относно статуса на 

делото на АдС – Варна. Съдът е задължил ищеца да заяви дали са налице 

основания за възобновяване на производството, както и да представи 

доказателства по отпадане на пречките по движението на делото. От 

представените от страната копия от документи се установява, че решението 

по дело № С-571/2018 г. на СЕС е постановено на 04.10.2018 г. 

Представените копия от решение по дело № С-501/2018 г. на СЕС и от 

определение № 1 по т.д. № 2/2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора 
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колегии на ВАС, двете от 25.03.2021 г., може и да са във връзка  и от 

значение за правилното решаване на спряното административно дело, но тази 

връзка по никакъв начин не е обективирана в акт на съда. Формално, 

пречките по движение на спряното дело са отпаднали на 04.10.2018 г., а 

производството е възобновено около две години и половина след това. От 

гледна точка на представените копия от актове от 25.03.2021 г. забавата при 

възобновяване на производството е не толкова съществена.  

 

3.2.  ОБРАЗУВАНИ през 2019 г. и 2020 г. първоинстанционни 

административни дела по реда на чл. 145 и сл. АПК. 

        Проверените дела от посочената в точката категория са с най-голям 

относителен дял от разглежданите в АдС - Кюстендил дела като цяло, както 

и от категорията първоинстанционни административни дела. Това са делата, 

образувани по жалби срещу индивидуални административни актове, с 

различна многообразна материя, като са изключени тези, по които са 

предвидени кратки процесуални срокове за разглеждане и решаване. 

 

Проверени дела, върнати след инстанционен контрол: 

 

съдия Иван Демиревски 

Адм.д. № 106/2019 г. е образувано на 05.03.2019 г. по жалба срещу заповед на 

началника на РДНСК, постъпила в съда на 01.03.2019 г. Разпределено на 

случаен принцип между всички съдии, участвали в разпределението с 

еднакъв процент натовареност. Извършеното разпределение е удостоверено с 

подписа на председателя на съда.  

        С определение от 13.03.2019 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание на 30.04.2019 г., указал е на ответника, че може в 14-дневен срок да 

представи писмен отговор, посочи доказателства и представи такива и е 

указал доказателствената тежест.  

        На 24.04.2019 г. е постъпило искане по чл. 166, ал. 2, вр. с ал. 4 АПК. 

Върху искането на 25.04.2019 г. е постановена ръкописна резолюция „В 

о.с.з.“. В съдебно заседание от 30.04.2019 г. е даден ход, изслушани са 

страните, постановено е спиране на предварителното изпълнение на 

обжалваната заповед, назначена е по искане на страните съдебно-техническа 

експертиза и делото  отложено за 04.06.2019 г. Доказателство за внасяне на 

определения депозит е представено с молба от 07.05.2019 г. Заключение е 

депозирано на 27.05.2020 г. В съдебно заседание от 04.06.2019 г. е даден ход, 

прието е заключението и за събиране на доказателства относно действието на 

определена наредба, делото е отложено за 09.07.2019 г. В открито заседание 

от тази дата е даден ход, приети са представени доказателства, уважено е 
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направено от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане и 

делото е отложено за 10.09.2019 г. На 10.09.2019 г. е даден ход, съдът е приел, 

че делото е изяснено от фактическа и правна страна и е дал ход по същество. 

На 07.10.2019 г. е постановено решение, с което жалбата е отхвърлена. 

Препис от жалбата е връчен на жалбоподателя на 09.10.2019 г. със съобщение 

от 08.10.2019 г. 

        На 22.10.2019 г. от пълномощника на жалбоподателя е постъпила 

касационна жалба, администрирана с разпореждане от 24.10.2019 г. на 

основание чл. 213а АПК, като е указано препис да се връчи на ответната 

страна за представяне на доказателства и писмен отговор в 14-дневен срок. 

Разпореждането е обективирано в печат на съда, положен върху касационната 

жалба. Препис от жалбата е изпратен на ответника със съобщение от 

24.10.2019 г., връчено на 25.10.2019 г. Писмен отговор е постъпил на 

06.11.2019 г. Върху отговора е постановена ръкописна резолюция от 

07.11.2019 г.: „По компетентност на ВАС“. Делото е изпратено незабавно на 

ВАС, където е образувано адм. д. № 13290/2019 г., приключило с решение от 

14.04.2020 г. Върху последната страница на решението на Административен 

съд – Кюстендил е положен печат на съда, в която е отбелязано, че е влязло в 

сила на 14.04.2020 г. От ответника на 21.05.2020 г. е постъпила молба за 

издаване на изпълнителен лист за присъдените разноски. На 27.05.2020 г. 

съдът е разпоредил да се издаде изпълнителен лист. 

Адм.д. № 264/2019 г. е образувано на 20.05.2019 г. по жалба срещу решение 

на началника на отдел „Местни приходи“ на община Кюстендил от същата 

дата. Разпределено е в деня на образуването на случаен принцип между 

всички съдии, участвали в разпределението при 100% натовареност и за 

докладчик е определена съдия Николета Карамфилова. Извършеното 

разпределение е удостоверено с подписа на председателя на съда. С 

ръкописно разпореждане от 21.05.2019 г. съдът е оставил производството без 

движение и е дал указания на ответника за отстраняване на нередовности, 

постановено върху протокола за избор. Указанията са доведени до знанието 

на жалбоподателя със съобщение от 22.05.2019 г., връчено на 23.05.2019 г. 

Доказателство за изпълнение на указанията е представено с молба от 

23.05.2019 г. С определение от 30.05.2019 г. съдът е оставил без разглеждане 

жалбата и е прекратил производството по делото, след като е приел, че 

жалбата е подадена след 14-дневния срок за обжалване. Препис от 

определението е изпратен на страните на 31.05.2019 г., връчено на ответника 

на 03.06.2019 г. и на 04.06.2019 г. на жалбоподателя. На 05.06.2019 г. е 

постъпила молба от жалбоподателя с искане съдът да си отмени 

определението за прекратяване, като в подкрепа на искането е представено 

доказателство за депозиране на жалбата в срок. С разпореждане от същата 
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дата съдът е посочил, че няма възможност да отмени сам определението си, 

като това може да стане само по реда на инстанционния контрол. 

Разпореждането е връчено на 06.06.2019 г. Частна жалба срещу 

определението е депозирана на 12.06.2019 г. С разпореждане от същата дата 

съдът е указал да се изпрати препис на другата страна за доказателства и 

представяне на писмен отговор в 14-дневен срок. Разпореждането е 

постановено в печат на съда. Препис от частната жалба е изпратен на 

ответника със съобщение от 13.06.2019 г., връчено на 14.06.2019 г. Жалбата и 

делото са изпратени на касационната инстанция с писмо, изведено на 

01.07.2019 г. С определение от 01.10.2019 г., постановено по адм. д. № 

10366/2019 г., ВАС е отменил определението за прекратяване и е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане 

от 07.10.2019 г. съдът е дал указания на административния орган. Съобщение 

с указанията е изпратено на 08.10.2019 г., връчено на 09.10.2019 г. В 

изпълнение на указанията на 09.10.2019 г. е постъпила молба от ответника. С 

ръкописно разпореждане от 10.10.2019 г., постановено върху молбата на 

ответника, съдът е указал на жалбоподателя да конкретизира жалбата, като 

посочи кой акт обжалва и в коя негова част. Съобщение за указанията е 

изпратено на 11.10.2019 г. и е връчено на 15.10.2019 г. Молба в изпълнение на 

указанията е постъпила на 21.10.2019 г. С определение от 21.10.2019 г. съдът 

е конституирал страните, указал е на ответника, че може в 14-дневен срок да 

представи писмен отговор и да сочи доказателства, да установи 

съществуването на фактическите и законовите основания за издаване на 

обжалвания акт. На жалбоподателя е указано, че трябва да докаже фактите, от 

които черпи за себе си изгодни правни последици и е насрочил делото в 

открито заседание на 12.12.2019 г. С определението за насрочване съдът не е 

взел отношение по направено с жалбата искане за допускане на съдебно-

счетоводна експертиза. На 11.12.2019 г. е постъпила молба от жалбоподателя, 

с която на основание чл. 33, ал. 1, вр. с чл. 10, ал. 2 АПК е поискан отвод на 

докладчика, както и да не се дава ход на делото. Искането за отвод е 

обосновано със съображения за липса на безпристрастност, основани на 

начина на администриране на производството, това, че се обжалва акт на 

кмета на град Кюстендил и прекратяването на производството, наложило 

обжалване пред ВАС. В съдебно заседание от 12.12.2019 г. съдът се е 

отстранил от разглеждане на делото. На 16.12.2019 г. делото е 

преразпределено и за докладчик е определен съдия Иван Демиревски. За 

насроченото на 28.01.2020 г. заседание се разбира от списъка на лицата, 

призовани по делото и от изпратените призовки, липсва изричен съдебен акт. 

В съдебно заседание на 28.01.2020 г. е даден ход на делото, съдът е допуснал 

поисканите с жалбата и потвърдени с молба от 27.01.2020 г. доказателствени 
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искания, като е назначил съдебно-счетоводна експертиза и е отложил о.с.з. за 

17.03.2020 г. Доказателство за внесен депозит по експертизата е представено 

с молба от 05.02.2020 г. Вещото лице е уведомено на 06.02.2020 г. С 

разпореждане от 22.04.2020 г., постановено върху списъка на призованите 

лица, делото е пренасрочено за 05.05.2020 г. В открито заседание от тази дата 

съдът е дал ход на делото, изслушано е вещото лице, предоставена е 

възможност оспорващото дружество да постави въпроси в следващо 

заседание, отложено за 09.06.2020 г. На тази дата е даден ход, прието е 

заключението на вещото лице, уважено е доказателствено искане на 

жалбоподателя и делото е отложено за 21.07.2020 г. В открито заседание от 

21.07.2020 г. е даден ход, изслушани са страните, приети са представените 

доказателства и е даден ход по същество. По делото е постановено решение 

на 04.08.2020 г., препис от което е изпратен на страните със съобщения от 

същата дата, връчен на жалбоподателя на 09.09.2020 г. 

На 25.09.2020 г. е постъпила касационна жалба. С разпореждане на 

съда от 25.09.20120 г. е указано на основание чл. 213а АПК препис от 

жалбата да се връчи на ответната страна за писмен отговор в 14-дневен срок. 

За разпореждането е използван специалния печат на съда. Препис от жалбата 

е изпратен на ответника на 25.09.2020 г., връчен на 28.09.2020 г. В указания 

срок не е постъпил отговор и с придружително писмо от 14.10.2020 г. жалбата 

е изпратена на ВАС. По делото не се установява изричен съдебен акт, който 

да констатира, че са налице условията за изпращане на делото на касационния 

съд. С решение от 08.06.2021 г., постановено по адм. д. № 12240/2020 г., ВАС 

е оставил в сила обжалваното решение на Административен съд – 

Кюстендил. Извършено е отбелязване, че решението е влязло в сила на 

08.06.2021 г. 

 

  Съдия Галина Стойчева 

Адм.д. № 259/2019 г. е образувано на 20.05.2019 г. по постъпила на същата 

дата жалба срещу заповед на директора на РЗК, заедно с определение от 

16.05.2019 г., постановено по реда на чл. 133, ал. 6 АПК по адм. д. № 

5248/2019 г., с което ВАС е определил жалбата да се разгледа от 

Административен съд – Кюстендил. Разпределено е на докладчика на случаен 

принцип между всички съдии, участвали при 100% натовареност. С 

определение от 23.05.2019 г. съдът, след като е съобразил, че производството 

е образувано след отмяна от ВАС на решение на Административен съд – 

Благоевград и върнато за разглеждане от друг състав, последвали отводи и 

определение на ВАС са разглеждането му от Административен съд – 

Кюстендил, е насрочил делото за разглеждане в открито заседание на 

09.07.2019 г. В заседание от 09.07.2019 г. е даден ход, назначена е съдебно-
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медицинска експертиза и е отложено за 22.10.2019 г. В това съдебно 

заседание е даден ход на делото, прието е заключението, даден е и ход по 

същество. По делото е постановено решение от 12.11.2019 г., на която дата са 

изпратени преписи за страните.  

           На 02.12.2019 г. е постъпила касационна жалба. С разпореждане от 

03.12.2019 г., отразено в печата на съда, докладчикът е указал препис от 

жалбата да се изпрати на другата страна за представяне на писмен отговор и 

доказателства в 14-дневен срок. Препис от жалбата е изпратен на 03.12.2019 

г. и е връчен на 10.12.2019 г. В указания срок не е постъпил отговор. С писмо, 

изведено на 30.12.2019 г., касационната жалба е изпратена на ВАС, където е 

образувано адм. д. № 157/2020 г. и постановено решение от 22.04.2020 г., с 

което е оставен в сила обжалваният акт. 

Адм.д. № 120/2020 г. е образувано на 21.02.2020 г. по жалба срещу 

уведомително писмо на ДФ „Земеделие“ от същата дата. Разпределено на 

докладчик в деня на образуването между всички съдии на случаен избор, при 

100% натовареност. С определение от 04.03.2020 г. съдът е конституирал 

страните, приел е представените с административната преписка доказателства 

и е насрочил делото в открито заседание на 07.04.2020 г. С разпореждане от 

16.04.2020 г. върху списъка на лицата, призовани по делото, съдът е насрочил 

делото в открито заседание на 19.05.2020 г. В заседание от тази дата е даден 

ход, изслушани са страните и с оглед изявление на пълномощника на 

ответника за непълнота на административната преписка му е предоставена 

възможност да представи преписката в цялост. Делото е отложено за 

07.07.2020 г., когато е даден ход, приети са представените доказателства и е 

обявено за решаване. На 30.07.2020 г. е постановено решение, препис от 

което е изпратен на страните със съобщения от същата дата.  

           На 26.08.2020 г. от ответника е постъпила касационна жалба, 

администрирана незабавно с разпореждане с указания да се изпрати за 

отговор в 14-дневен срок. Съдебният акт е материализиран в печат на съда. 

Препис от жалбата е връчен на другата страна на 08.09.2020 г. със съобщение, 

изпратено на 26.08.2020 г. Писмен отговор е депозиран на 14.09.2020 г., върху 

който е поставена ръкописна резолюция от този ден „към дело“. С писмо от 

14.09.2020 г. жалбата е изпратена на ВАС, където е образувано адм. д. № 

10172/2020 г. и е постановено решение на 22.12.2020 г., с което решението на 

Административен съд – Кюстендил е оставено в сила. 

 

             съдия Милена Алексова 

Адм.д. № 198/2019 г.  е образувано на 18.04.2019 г. по постъпила на тази дата 

жалба срещу решение на ТП на НОИ, изпратена по подсъдност от АССГ с 

определение от 09.04.2019 г. Разпределено е от зам.председателя на съда на 
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докладчика  в деня на образуването на случаен принцип между всички съдии, 

при 100% натовареност. С определение от 23.04.2019 г. съдът е конституирал 

страните, указал е на ответника и на заинтересованата страна, че могат в 14-

дневен срок да подадат писмен отговор, указал е на страните какви 

обстоятелства следва да доказват и е насрочил делото в открито заседание за 

19.06.2019 г. Призовки за страните са изпратени на 24.04.2019 г. В първото 

открито съдебно заседание от 19.06.2019 г. е даден ход, изслушани са 

страните, уважено е искане за събиране на гласни доказателствени средства 

чрез разпит на свидетели. По искането за допускане на експертиза съдът е 

обявил, че ще се произнесе след разпита на свидетелите и е отложил делото за 

30.09.2019 г. В заседание от 30.09.2019 г. са изслушани страните, разпитани 

са свидетели и е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

17.10.2019 г. Преписи от решението са изпратени на страните със съобщения 

от 17.10.2019 г., връчени съответно на 21, 22 и 23.10.2019 г.  

           На 25.10.2019 г. е постъпила касационна жалба, администрирана с 

разпореждане от 28.10.2019 г., като е указано препис да се връчи на ответната 

страна за писмен отговор в 14-дневен срок. Разпореждането е обективирано в 

нарочен печат на съда. Преписи на административния орган и на 

заинтересована страна са изпратени със съобщения от 28.10.2019 г., връчени 

съответно на 05 и 07.11.2019 г. Няма данни в указания срок да са постъпили 

писмени отговори, както и за изричен акт на съда за изпращане на жалбата на 

горната инстанция, след изтичане на срока за отговор. Касационната жалба е 

изпратена на ВАС на 22.11.2019 г., където е образувано адм. д. № 14288/2019 

г. и на 13.02.2020 г. е постановено решение, с което е оставен в сила 

обжалвания акт. 

Адм.д. № 452/2019 г. е образувано на 24.09.2019 г. по жалба срещу заповед на 

министъра на правосъдието, постъпила в съда на тази дата, след като с 

определение от 19.09.2019 г. по адм. д. № 10102/2019 г. ВАС е прекратил 

производството пред себе си и го е изпратил по компетентност. Разпределено 

е от председателя на съда на докладчика в деня на образуването между 

всички съдии, при 100% натовареност. С определение от 27.09.2019 г. съдът е 

конституирал страните, приел е представените доказателства, указал е 

подлежащите на доказване обстоятелства, указал е на заинтересованата 

страна възможността в 14-дневен срок да представи писмен отговор и е 

насрочил делото в открито заседание за 28.10.2019 г. Призовки са изпратени 

на 27.09.2019 г. В първото открито заседание е даден ход, изслушани са 

страните, служебно е изискано конкретно дело от ВАС и о.с.з. е отложено за 

11.11.2019 г., когато е даден ход по същество и решение е постановено на 

19.11.2019 г. Преписи от решението са изпратени на страните със съобщения 

от 19.11.2019 г.  
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           На 13.12.2019 г. от министъра на правосъдието е постъпила касационна 

жалба. С разпореждане от 16.12.2019 г., обективирано в нарочния печат на 

съда, е указано препис от жалбата да се изпрати на жалбоподателите и на 

заинтересованата страна за писмен отговор и представяне на доказателства в 

14-дневен срок. Съобщения с указанията са изпратени на 16.12.2019 г., 

връчени на 17.12.2019 г. и на 06.01.2020 г. На 19.12.2019 г. от жалбоподателя 

е постъпил отговор. С разпореждане от 20.12.2019 г. съдът е указал препис от 

отговора да се изпрати на касатора за сведение. Отговорът е изпратен със 

съобщение от 20.12.2019 г. и е връчен на 09.01.2020 г. Касационната жалба е 

изпратена на ВАС с писмо, изведено на 21.01.2020 г. Образуваното пред ВАС 

адм. д. № 1876/2020 г. е приключило с решение от 17.11.2020 г.  

 

            съдия Николета Карамфилова 

Адм.д. № 49/2019 г. е образувано на 29.01.2019 г. по жалба срещу ревизионен 

акт, постъпила в съда на тази дата чрез НАП. Разпределено от председателя 

на съда на докладчика в деня на образуването на случаен принцип между 

четирима съдии, участвали при 100% натовареност. С определение от 

05.02.2019 г. съдът е конституирал страните, указал е на ответника, че в 14-

дневен срок от получаване на призовката може да представи писмен отговор, 

указал е на жалбоподателя, че следва да установи всички твърдени факти, на 

които основава искането си за отмяна на ревизионния акт, указал е 

обстоятелствата, подлежащи на доказване от ответника и е насрочил делото в 

открито заседание за 14.03.2019 г. В първото открито заседание е даден ход, 

изслушани са страните, допусната е съдебно-икономическа експертиза и 

делото е отложено за 22.05.2019 г. На 29.03.2019 г. е постъпила молба от 

определеното вещо лице да бъде заменено, поради отсъствие от страната в 

периода на насроченото открито заседание. Заменено е с определение от 

02.04.2019 г. От новоопределеното вещо лице е постъпила молба на 

07.05.2019 г., с която е поискано повече време за изготвяне на заключението. 

Съдът с разпореждане от 08.05.2019 г. е пренасрочил делото от 22.05.2019 г. 

за 13.06.2019 г. Заключението е депозирано на 29.05.2019 г. В заседание от 

13.06.2019 г. е даден ход, прието е заключението и е даден ход по същество. 

Решение е постановено на 02.07.2019 г., преписи от което са изпратени на 

страните със съобщения от 03.07.2019 г.  

           На 26.07.2019 г. е постъпила касационна жалба от НАП. С 

разпореждане от 26.07.2019 г., обективирано в печат, съдът е указал препис от 

жалбата да се изпрати на другата страна за писмен отговор в 14-дневен срок. 

Писмен отговор е постъпил на 08.08.2019 г. С ръкописно разпореждане от 

08.08.2019 г. е указано изпращане по компетентност на ВАС. Касационната 

жалба и отговорът са изпратени на ВАС с писмо, изведено на 08.08.2019 г. 
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Във ВАС е образувано адм. д. № 9830/2020 г., приключило с решение от 

07.01.2020 г. 

Адм.д. № 453/2020 г. е образувано на 12.10.2020 г. по жалба срещу заповед на 

НАП за налагане на принудителна административна мярка, постъпила в съда 

на 09.10.2020 г. Разпределено на докладчик в деня на образуването между 

всички съдии на случаен принцип, като в разпределението всички са 

участвали при 100% натовареност. Изборът е удостоверен с подписа на 

председателя на съда. С определение от 13.10.2020 г. съдът е конституирал 

страните, указал е на ответника, че в 14-дневен срок може да представи 

писмен отговор и да сочи доказателства, както и че следва да установи 

съществуването на фактическите основания, посочени в заповедта, и 

изпълнението на законовите изисквания при издаването. Насрочено е открито 

заседание на 19.11.2020 г. Призовки за страните са изпратени на 13.10.2020 г. 

В съдебно заседание от 19.11.2020 г. е даден ход, изслушани са страните и е 

даден ход по същество. По делото е постановено решение на 20.11.2020 г. 

Препис от решението е изпратен на страните със съобщение от 20.11.2020 г., 

връчен на ответника на 25.11.2020 г. и на жалбоподателя на 30.11.2020 г.  

          От ответника на 03.12.2020 г. е постъпила касационна жалба срещу 

решението. В печат на съда е обективирано разпореждане от 03.12.2020 г., с 

което на основание чл. 213а АПК е указано да се изпрати на другата страна 

препис от жалбата за писмен отговор в 14-дневен срок. Препис от жалбата е 

връчен на 16.12.2020 г. със съобщение от 03.12.2020 г. С придружително 

писмо от 31.12.2020 г. жалбата е изпратена на ВАС.  

 

           съдия Ася Стоименова 

Адм.д. № 284/2019 г. е образувано на 31.05.2019 г. по постъпила на 

30.05.2019 г. жалба срещу заповед за налагане на принудителна 

административна мярка. Разпределено на докладчика в деня на образуването 

от съдия Иван Демиревски между всички съдии, на случаен принцип. Всички 

съдии са участвали в разпределението при 100% натовареност. С 

разпореждане от 03.06.2019 г. съдът е оставил производството без движение 

за представяне на пълномощно от адвоката, подписал жалбата, и за 

представяне на доказателство за платена държавна такса. Съобщение за 

указанията е изпратено на 03.06.2019 г., връчено на 16.07.2019 г. Молба в 

изпълнение на указанията е постъпила на 22.07.2019 г.   

        С определение от 24.07.2019 г. съдът е конституирал страните, указал е 

на жалбоподателя доказателствената тежест да установи твърдените в 

жалбата факти, указал е на административния орган, че в негова тежест е да 

установи съществуването на фактическите основания, посочени в процесната 

заповед, и изпълнението на законовите изисквания при издаването ѝ, като е 
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определил  14-дневен срок за представяне на  писмен отговор и 

доказателства, насрочил е делото в открито съдебно заседание на 27.09.2019 

г. Призовки за страните са изпратени на 25.07.2019 г., редовно връчени. В 

първото открито съдебно заседание от 27.09.2019 г. е даден ход на делото, 

изслушани са страните, даден е ход и на устните състезания. Решението е 

постановено на 25.10.2019 г. Преписи от акта са изпратени на страните със 

съобщения от 28.10.2019 г., връчени на 31.10.2019 г. на административния 

орган, а на жалбоподателя - на 05.11.2019 г.  

         На 20.11.2019 г. срещу решението е постъпила касационна жалба от 

жалбоподателя. С разпореждане от 20.11.2020 г. съдът е наредил препис от 

жалбата да се изпрати на административния орган, на когото е указана 

възможността в 14-дневен срок да подаде писмен отговор. Препис от 

касационната жалба е изпратен на административния орган на 21.11.2019 г. и 

е връчен на 25.11.2019 г. С придружително писмо от 10.12.2019 г. 

касационната жалба е изпратена на ВАС, където е постъпила на 13.12.2019 г. 

С решение от 27.05.2020 г., постановено по адм. д. № 725/2020 г., ВАС е 

оставил в сила обжалвания акт. Но последната страница на решението е 

положен печат на съда, в който е отбелязана датата, на която съдебният акт е 

влязъл в сила. 

Адм.д. № 480/2020 г. е образувано на 21.10.2020 г. по жалба срещу заповед на 

кмета на община Дупница от същата дата. Към жалбата е приложено и искане 

за спиране на изпълнението на обжалваната заповед. Разпределено на 

докладчик на случаен принцип в деня на образуването между всички петима 

съдии. В разпределението всички съдии са участвали при 100% натовареност, 

като обстоятелствата са удостоверени с подписа на административния 

ръководител. С разпореждане от 21.10.2020 г. съдът е указал на 

административния орган в 3-дневен срок да представи заверено копие на 

административната преписка, като указанията са съобщени на 23.10.2020 г. и 

са изпълнени на 27.10.2020 г. 

По искането за спиране на изпълнението съдът се е произнесъл с 

определение от 21.10.2020 г., връчено на жалбоподателя на 22.10.2020 г. със 

съобщение от същата дата. Срещу определението е постъпила частна жалба 

на 23.10.2020 г. С разпореждане от 23.10.2020 г. съдът е указал препис от 

жалбата да се връчи на административния орган и възможността в 3-дневен 

срок да представи възражение. Върху възражението е направено отбелязване 

за изпратено съобщение на 23.10.2020 г. Възражение от административния 

орган е постъпило на 30.10.2020 г. и на същата дата копие от делото е 

изпратено на ВАС, видно от изходящия номер на придружителното писмо. 

Делото е върнато в административния съд на 13.11.2020 г. 
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С определение от 13.11.2020 г. съдът е конституирал страните, 

разпределил е доказателствената тежест, указал е на ответника възможността 

в 14-дневен срок да представи писмен отговор и е насрочил делото в открито 

заседание на 02.12.2020 г. Призовките са изпратени на 09.11.2020 г. Отговор е 

депозиран на 25.11.2020 г. В първото открито заседание е даден ход, 

изслушани са страните, приети са представените доказателства, обявено е 

съдебното дирене за приключено и е даден ход на устните състезания. 

Решение по делото е постановено на 31.12.2020 г., преписи от което са 

изпратени на страните на 04.01.2021 г. В печата на съда върху решението е 

отразено, че е влязло в сила на 23.01.2021 г. 

 

Проверени дела, образувани през 2019 г. и 2020 г. и неприключени 

към 10.05.2021 г.: 

Двете, неприключили административни дела, образувани през 2019 г., 

адм.д. № 26/2019 г. и адм.д. № 252/2019 г. са проверени, но описани в точката 

със спрените и спирани производства. Именно спирането на производствата 

по двете дела обуславя продължителността им. Освен това адм.д. № 252/2019 

г. през 2020 г. е било върнато за продължаване на съдопроизводствените 

действия след отмяна от ВАС на определението за прекратяването му, така че 

през 2020 г. делото се води новопостъпило. 

Адм.д. № 155/2020 г. е образувано на 12.03.2020 г. по жалба от същата дата 

срещу решение на директора на ТП на НОИ. Разпределено е от съдия Галина 

Стойчева на съдия Милена Алексова в деня на образуването, на случаен 

принцип между всички съдии, без изключение, при 100% натовареност. С 

ръкописно разпореждане от 13.03.2020 г., постановено върху протокола за 

избор, съдът е указал на ответника в 3-дневен срок да представи четливи 

документи от административната преписка. Съобщение с указанията е 

изпратено на 13.03.2020 г., връчено на 16.03.2020 г. Указанията са 

изпълнявани с писмо от 25.03.2020 г. С ръкописно разпореждане от 

13.05.2020 г., постановено върху писмото на административния орган, съдът е 

констатирал, че административната преписка е непълна и отново е дал 

указания за представяне на конкретни документи. Съобщение за указанията е 

изпратено на 20.05.2020 г., връчено на 21.05.2020 г. Писмо в изпълнение на 

указанията е депозирано на 28.05.2020 г. С определение от 02.06.2020 г. съдът 

конституирал страните, приел е представените по делото доказателства, 

указал е доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание за 

20.07.2020 г. Призовката до жалбоподателя, изпратена на 03.06.2020 г., е 

върната в цялост с отбелязване, че по данни на пълнолетен син лицето е в 

чужбина. С разпореждане от 23.06.2020 г. е указано да се призове чрез 

известие за доставяне, върнато като непотърсено. В първото открито 
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заседание от 20.07.2020 г. не е даден ход, поради нередовното призоваване на 

жалбоподателя и делото е отложено за 19.10.2020 г. Призовка от 22.07.2020 г. 

е връчена на 10.08.2020 г. на пълнолетния син със задължение за предаване. В 

заседание от 19.10.2020 г. е даден ход, съдът е задължил жалбоподателя да 

заяви поддържа ли жалбата, предоставил му е възможност да направи 

доказателствени искания, включително за назначаване на експертиза и е 

отложил делото за 14.12.2020 г. Съобщението до жалбоподателя от 20.10.2020 

г. е върнато в цялост и с разпореждане от 09.11.2020 г. е указано да се изпрати 

ново съобщение до сина на жалбоподателя, посочен като лице за контакт в 

заявлението за пенсия. На 20.11.2020 г. е постъпила молба, с която е 

направено искане за отлагане на делото за следващата година, с оглед 

възможността жалбоподателят да се върне през месец юни-юли. На 

14.12.2020 г. е докладвана последната молба, не е даден ход и делото е 

отложено за 08.03.2021 г., отложено по същата причина за 07.06.2021 г. В 

съдебно заседание от 07.06.2021 г. е даден ход, съдът е констатирал, че 

делото не е изяснено от фактическа и правна страна, посочил е, че в 

административната преписка се намират документи за наличие на полицейска 

преписка, образувана по сигнално писмо от директора на ТП на НОИ за 

наличие на престъпно деяние във връзка с използвани от жалбоподателя 

документи. Същите са били предмет на обсъждане от длъжностното лице в 

ТП на НОИ при издаване на разпореждане за отказ за отпускане на пенсия. 

Съдът е приел, че обстоятелствата, дали има образувано досъдебно 

производство, респективно изготвен обвинителен акт и срещу кое лице, са 

релевантни и за настоящото производство, поради което е указал да се изиска 

информация в тази връзка и е отложил делото за 14.07.2021 г. 

Адм.д. № 167/2020 г. /съдия Милена Алексова, съдия Ася Стоименова/ е 

образувано на 13.04.2020 г. по жалба срещу акт за установяване на 

задължения по чл. 107 ДОПК. Делото е изпратено по подсъдност, след като с 

определение от 10.03.2020 г. по адм. д. № 1209/2020 г. АССГ е прекратил 

производството пред себе си, потвърдено с определение на ВАС, Трето 

отделение, по адм.д. № 6370/2020 г., оставено в сила  с определение от 

18.11.2020 г. на Петчленен състав на ВАС по адм.д. № 9933/2020 г. 

Разпределено е в деня на образуването, на случаен принцип между всички 

съдии при 100% натовареност и за докладчик е определена съдия Алексова. С 

ръкописно разпореждане от 13.04.2020 г., постановено върху протокола за 

избор, съдът е задължил жалбоподателя да посочи дали поддържа жалбата, 

искането за правна помощ във вида на процесуално представителство и му е 

указал да внесе държавна такса. Съобщение с указанията е изпратено на 

15.04.2020 г., връчено на 20.05.2020 г. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 27.05.2020 г. С ръкописно разпореждане върху молбата от 



48 

 

27.05.2020 г. съдът е указал делото да се докладва след приключване на 

производството по оспорване на подсъдността. С определение от 27.11.2020 г. 

съдия Алексова се е отвела от разглеждане на делото, като се е мотивирала с 

обстоятелството, че за особен представител на жалбоподателя по дело на ОС 

– Кюстендил, образувано срещу действията на ДСИ, е назначен нейният 

съпруг. На 30.11.2020 г. делото е преразпределено на случаен принцип на 

съдия Ася Стоименова. С разпореждане от 07.12.2020 г. съдът е указал на 

жалбоподателя да представи декларация за материално и гражданско 

състояние и е разпоредил да се изиска информация от АВ. Писмото е 

изпратено на 10.12.2020 г. и на същата дата е изпратено съобщение до 

жалбоподателя, връчено на 24.01.2021 г. Жалбоподателят е изпълнил 

указанията за представяне на декларация на 29.01.2021 г., видно от 

пощенското клеймо. С разпореждане от 10.02.2021 г. съдът е оставил без 

уважение искането за освобождаване от държавна такса и е освободил  

заплащането на разноски. С отделно разпореждане от същата дата съдът е 

допуснал назначаване на особен представител и е указал да се изпрати искане 

до АК – Кюстендил. На 15.02.2021 г. АК – Кюстендил е изпратил писмо с 

посочен адвокат, назначен от съда с определение от 15.02.2021 г. На 

18.02.2021 г. от особения представител е постъпила молба, с която са 

направени доказателствени искания. С разпореждане от 11.03.2021 г. съдът е 

оставил производството без движение и е указал внасяне на държавна такса. 

Доказателство за платена такса е представено на 23.03.2021 г. С определение 

от 26.03.2021 г. съдът е конституирал страните, разпределил е 

доказателствената тежест и е насрочил делото в открито заседание на 

23.04.2021 г. В заседание от тази дата е даден ход, уважено е искане на 

жалбоподателя за събиране на доказателства от АВ и делото е отложено за 

28.05.2021 г., когато е даден ход, изслушани са страните, съдът е назначил 

съдебно-икономическа експертиза и е отложил о.с.з. за 23.07.2021 г.  

Адм.д. № 169/2020 г. /съдия Миглена Алексова/ е образувано на 

13.04.2020 г. по жалба срещу решение на НЕЛК, постъпила в съда чрез 

административния орган на 17.03.2020 г., в периода на обявено извънредно 

положение. Разпределено е на докладчик в деня на образуването на случаен 

принцип между всички съдии, участвали в разпределението при 100% 

натовареност. Разпределението е удостоверено с подписа на председателя на 

съда. С определение от 11.05.2020 г. съдът е конституирал страните, приел е 

представените доказателства, разпределил е доказателствената тежест, указал 

е на ответника и заинтересованите страни възможността в 14-дневен срок да 

представят писмен отговор и е насрочил делото в открито заседание на 

06.07.2020 г. В първото открито заседание е даден ход, изслушани са 

страните, ответникът е задължен да представи административната преписка в 
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цялост и делото е отложено за 30.09.2020 г., отново отложено във връзка с 

допуснат до разпит свидетел за 30.11.2020 г. Призовката до допуснатия до 

разпис свидетел е върната с отбелязване, че отказва да я приеме. В заседание 

от 30.11.2020 г. е даден ход, допуснат е до разпит нов свидетел, съдът е 

указал в призовката до първия да се посочи задължителното явяване в 

съдебно заседание, като в противен случай ще му бъде наложена глоба и ще 

бъде постановено принудително довеждане и е отложил делото за 08.02.2021 

г. Новата призовка до първия свидетел отново е върната в цялост със същото 

отбелязване – лицето отказва да приеме призовката. В съдебно заседание от 

08.02.2021 г. е даден ход, изслушан е явилият се свидетел, указано е да се 

изиска писмена документация и делото е отложено за 29.03.2021 г. В 

заседание от 29.03.2021 г. е даден ход, допуснат е до разпит нов свидетел, 

уважено е искане на страните за заличаване на свидетеля, отказал да се яви в 

съдебно заседание, и делото е отложено за 10.05.2021 г. На тази дата е даден 

ход на делото, процесуалният представител на жалбоподателя е направил 

искане отново да бъде призован свидетелят, отказал да се яви, съдът е уважил 

същото и е допуснал до разпит поискания свидетел и е насрочил делото в 

открито заседание за 28.06.2021 г.  
 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Делата по жалби срещу индивидуални административни актове се 

образуват в АдС – Кюстендил като административни дела, съобразно чл. 80, 

ал. 1, т. 5, б. „а“ ПАС. Докладчиците по делата се определят съобразно 

приетите и действащи в съда и разгласени публично вътрешни правила за 

разпределение на делата. 

          Проверените върнати от инстанционен контрол първоинстанционни 

дела са образувани предимно през 2019 г., три  от делата са образувани през  

2020 г. Делата са образувани в деня на постъпване на книжата в съда, по 

изключение – на следващия първи работен ден, от председателя на съда или 

от зам.председателя, независимо дали са постъпили директно или чрез 

административния орган, чийто индивидуален административен акт се 

обжалва. Актът за образуване е във формата на печат, съдържащ номера на 

делото, датата на образуване, подпис на образуващия съдия. Разпределят се в 

деня на образуването им, от председателя на съда, респ. зам.председателя. 

Разпределението се извършва автоматично, на случаен принцип, при участие 

на всички съдии, при натовареност 100 % за всеки съдия, като изключение не 

правят и административните ръководители. Делата се комплектоват и 

докладват своевременно на съдията докладчик.  

         По всички проверени дела, върнати от инстанционен контрол, съдиите 

извършват необходимата проверка по редовност и допустимост на жалбата в 
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кратки срокове – обичайно до 7 дни. По делата, по които този срок е около 2 

седмици, безспорно – също разумен, продължителността се обяснява с 

необходимост от попълване на административната преписка по издаване на 

оспорения акт. За отстраняване на нередовностите в жалбата се дават ясни, 

точни и пълни указания. В същите кратки срокове съдиите се произнасят с 

определение за насрочване на делото за разглеждане в първо о.с.з. С това 

определение се конституират страните в производството, нарежда се 

извършване на размяна на книжата в 14-дневен срок, окомплектоват се 

административните преписки, разпределя се доказателствената тежест. 

         Първото о.с.з. е насрочвано от съдията докладчик в срок, съобразен с 

разпоредбата на чл. 157, ал. 1, предл. второ АПК. По всички проверени дела 

първото о.с.з. е насрочено до два месеца от постъпване на жалбата в съда. 

          Обичайно  разглеждането на делата е приключвало във второто по ред 

съдебно заседание, или още в първото о.с.з., след събиране на писмени и 

устни доказателства и изслушване на допуснати експертизи. В четири, пет 

заседания  е приключило разглеждането на проверените дела, на доклад на 

съдия Демиревски. При отлагане на с.з., следващата дата е в рамките на около 

1 месец, най-много – 2 месеца. Причините за отлагане на с.з. са свързани 

главно с необходимостта от всестранно и пълно изясняване на казуса и 

събиране на относимите и допустими доказателства, както и с предоставянето 

на възможност за реална защита на процесуалните права на страните 

направили неизчерпателно и несвоевременно доказателствените си искания. 

Нередовно призоваване на страните или други участници в производството не 

бе констатирано по проверените дела. Причина за отлагане на с.з., макар и 

рядко, е неизготвено в срок, обикновено по обективни причини, заключение 

по допуснатите експертизи. 

         Продължителността на проверените производства от датата на 

постъпване на жалбата, респ. – образуването на делото, до постановяване на 

решението най-често е около 5-6 месеца. По три от делата, на доклад на 

съдиите Алексова-Стоилова, Карамфилова и Стоименова, разглеждането и 

решаването е продължило до 2 месеца. Само по адм.д. № 264/2019 г. 

продължителността на производството е четиринадесет месеца и половина, 

считано от постъпване на жалбата до обявяване на съдебното решение, но  

причините за това са основно обективни: отстраняване на нередовности в 

жалбата, прекратяване на производството и образуване на производство пред 

ВАС по обжалването му, приключило с отмяна на прекратителното 

определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените 

действия, отстраняване от разглеждане на делото на първоначалния 

докладчик, уважил направено от жалбоподателя искане за отвод със спорна 
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основателност, несвоевременно направени от жалбоподателя доказателствени 

искания и проявена от същия липса на процесуална дисциплина.           

          Решенията по проверените дела са постановени и обявени в 

едномесечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 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, съобразно чл. 213а 

АПК. Обжалваните съдебни решения по проверените дела са потвърдени от 

ВАС. 

          Съдиите са се произнасяли бързо по постъпилите искания за издаване 

на изпълнителен лист, За издаването на изпълнителния лист е извършено 

надлежно отбелязване върху съдебния акт. Надлежно е отбелязано и 

влизането на решението в сила. 

           По две от проверените дела са постъпили искания за спиране 

изпълнението на оспорения административен акт по реда на чл. 166 АПК, по 

адм.д. № 106/2019 г. – една седмица преди насроченото първо о.с.з.,  по адм.д. 

№ 480/2020 г. – едновременно с основната жалба. В първия случай съдията е 

отложил произнасянето в откритото съдебно заседание, т.е. след 7 дни, като е 

допуснато нарушение на изискването за незабавност на произнасянето, 

предвидено в чл. 166, ал. 3 АПК. Във втория случай съдията се е произнесъл в 

деня на постъпване на искането, в закрито заседание. Постъпилите искания за 

спиране изпълнението на обжалваните индивидуални административни 

актове са разгледани по вече образуваните административни дела, не са 

отделени в частни административни производства, което е в съответствие с 

ПАС – чл. 80, ал. 1, т. 5 и ал. 6. 

           Проверените неприключени административни производства са 

образувани през 2020 г. Както бе посочено по-горе, единствените останали 

неприключени две административни дела, образувани през 2019 г., са 

описани при спрените и спирани административни производства. 

            Делата са образувани и разпределени от председателя и 

зам.председателя на съда, в деня на постъпване на книжата, с изключение на 

периода около началото на обявеното извънредно положение в страната. 

Продължителността на производствата /проверените дела са образувани през 

м. март и м. април 2020 г./, освен с епидемичната обстановка и взетите в тази 

връзка мерки, се дължи както на обективни, така и на субективни причини. 

Обективните причини се отнасят до: нередовни жалби, чието привеждане в 

съответствие с изискванията на закона предполага време; непълни или 

нечетливи копия от административните преписки по издаване на оспорените 

административни актове; даване възможност на жалбоподател да реализира 
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правото си на защита по делото в пълнота, при положение, че той е напуснал 

страната след образуването му и не е взел мерки за защита на интересите си; 

провеждане на процедури по искания за предоставяне на правна помощ и 

освобождаване от задължението за такси и разноски в производството. 

Движението на производството по адм.д. № 167/2020 г. е поставено от 

докладчика в зависимост от развитието на производството пред ВАС по 

оспорената подсъдност. Четири съдебни заседания по адм.д. № 169/2020 г. са 

отложени заради допуснат до разпит свидетел, отказващ да приеме 

призовката, спрямо когото не са предприети дисциплиниращи мерки. Такива 

мерки не са предприети и по отношение демонстрираното от страната 

процесуално поведение: поискала свидетеля, след това заличаването му, след 

което отново е поискала допускането му. 

        По всички проверени дела от тази категория на проверяващите направи 

впечатление, че съдиите често постановяват ръкописни актове върху други 

документи по делото, което е недопустимо с оглед въвеждане на 

електронното правосъдие и електронните досиета по делата. Съдия Ася 

Стоименова е постановявала съдебните си актове с изискуемите реквизити и 

ги е оформяла като самостоятелни документи по делата.  
 

                  3.3.  ОБРАЗУВАНИ през 2019 г. и 2020 г. първоинстанционни     

             административни дела по реда на чл. 203 и сл. АПК. 

        Проверените дела от посочената категория са  най-много по абсолютен 

брой от разглежданите в АдС - Кюстендил дела според видовете дела не само 

по реда на разглеждане, но и според материята. Това са делата, образувани по 

искови молби с предявени искове за обезщетения за вреди, причинени на 

граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или 

бездействия  на административни органи или длъжностни лица. 

Обезщетенията са главно по ЗОДОВ и ЗИНЗС, както и за вреди, причинени 

от достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС. 

 

        През 2019 г. в АдС – Кюстендил са постъпили и образувани 94 

административни искови дела, като производствата по всички са приключени 

с обявен съдебен акт: по 77 – през 2019 г., а по 17 –  през 2020 г. По съдии: 

съдия Иван Демиревски – 19 броя, съдия Галина Стойчева – 20 броя, съдия 

Милена Алексова – 22 броя, съдия Николета Карамфилова – 17 броя съдия 

Ася Стоименова – 16 броя. 

        През 2020 г. в АдС – Кюстендил са образувани 54 броя дела от този вид, 

т.е. с 40 по-малко. От тях са приключени 51 броя и 3 дела са насрочени за 

разглеждане към датата на извършване на проверката. Две от делата са на 

доклад на съдия Демиревски – адм.д. № 131/2020 г., образувано на 26.02.2020 
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г. и адм.д. № 548/2020 г., образувано на 04.12.2020 г. Третото дело е на 

доклад на съдия Карамфилова – адм.д. № 545/2020 г., образувано на 

03.12.2020 г. С обявен през 2020 г. съдебен акт са приключили  41  дела, а с 

обявен акт през 2021 г. – 10 дела. Разпределени по съдии: съдия Иван 

Демиревски – 15 броя; съдия Галина Стойчева – 6 броя, съдия Милена 

Алексова – 11 броя, съдия Николета Карамфилова – 11 броя съдия Ася 

Стоименова – 10 броя. 

 

       Проверени дела: 

 

       съдия Иван Демиревски: 

       Адм.д. № 449/2019 г. е образувано на 19.09.2019 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода срещу ГД“ИН“. Делото е разпределено на 19.09.2020 г. от съдия 

Галина Стойчева, автоматично между петимата съдии и за докладчик е 

определен съдия Иван Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

       С исковата молба е представена и молба за назначаване на служебен 

защитник. С разпореждане от 24.09.2019 г. съдията е изискал справки от 

ответника досежно ищеца във връзка с искането му за назначаване на 

процесуален представител. На гърба на протокола за избор на съдия 

докладчик е поставен печат-разпореждане „без движение“, подписано от 

съдията докладчик на 09.10.2019 г. с указания за внасяне на дължима ДТ. 

След внасяне на ДТ, с определение от 21.10.2019 г. съдът е оставил 

отново без движение исковата молба и е указал отстраняване на нередовности 

с уточняване на фактически обстоятелства и конкретизиране на претенции. 

Предоставил е поисканата правна помощ на ищеца. Изпратено е искане до АК 

– Кюстендил за определяне на адвокат. Уведомителното писмо от КАК е 

постъпило на 25.10.2019 г. 

С молба от 04.11.2019 г. определеният от КАК адвокат е заявил, че не 

може да осъществи връзка с повереника си, поради което не може да отстрани 

нередовностите в исковата молба. С разпореждане от същата дата съдията е 

наредил препис от определението от 21.10.2019 г. да се изпрати на ищеца, от 

когото е постъпила молба на 08.11.2019 г. 

С определение от 11.11.2019 г. съдията докладчик е назначил 

определения от КАК адвокат за процесуален представител на ищеца. 

Конституирал е страните по делото и е насрочил о.с.з за 10.12.2019 г. Приел е 

писмени доказателства. Разпределил е доказателствената тежест. Указал е на 

ответника възможността за писмен отговор в 14-дневен срок. Писменият 

отговор от ответника е постъпил на 05.12.2019 г.  
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В с.з. на 10.12.2019 г. е даден ход на делото. Докладвано е. Приети са 

писмени доказателства. Допуснати са гласни доказателства. На ищеца е 

предоставена възможност до следващото с.з. да представи писмени 

доказателства. Делото е отложено за 28.01.2020 г., когато му е даден ход. 

Разпитан е свидетел. Конституирана е ОП – Кюстендил като страна по делото 

и й е дадена възможност да представи становище по исковата молба и 

доказателствата до следващото с.з. Делото е отложено за 17.03.2020 г., 

пренасрочено за 19.05.2020 г., когато е даден ход, приети са писмени 

доказателства, даден е ход и по същество. 

С решение № 116 от 28.05.2020 г. съдът е отхвърлил предявения иск. 

Съобщенията са изпратени незабавно. Решението не е обжалвано и е влязло в 

сила на 10.07.2020 г. 

Адм.д. № 201/2020 г. е образувано на 28.04.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода, срещу ГД“ИН“, с правно основание на предявения иск чл. 284, ал. 1 

ЗИНЗС. Делото е разпределено на 28.04.2020 г. от съдия Ася Стоименова, 

автоматично между петимата съдии и за докладчик е определен съдия Иван 

Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С разпореждане от 14.05.2020 г. исковата молба е оставена без 

движение с указание за внасяне на дължима ДТ, изпълнено на 21.05.2020 г. С 

разпореждане от 27.05.2020 г. съдът отново е оставил исковата молба без 

движение с указание относно отстраняване на неясноти по фактическите 

обстоятелства и петитума. От ищеца е постъпила молба на 09.06.2020 г. С 

разпореждане от 10.06.2020 г. съдията е наредил да се изиска справка за 

правното положение на ищеца и да се изпратят преписи от исковата и 

уточнителната молби на ответника за представяне в 7-дневен срок на 

становище. На 26.06.2020 г. в съда е постъпило писмено становище от 

ответника. 

С определение от 30.06.2020 г. съдът е конституирал страните по 

делото: ищец и ответник. Насрочил е о.с.з. на 28.07.2020 г. Приел е писмени 

доказателства. Указал е на ответника възможността за писмен отговор в 14-

дневен срок и е разпределил доказателствената тежест. С разпореждане от 

24.07.2020 г. съдът е обявил, че делото ще бъде разгледано по 

видеоконферентна връзка, за което да се уведоми Затвора Бобов дол и ОП – 

Кюстендил за насроченото о.с.з. На 23.07.2020 г. е постъпил писмен отговор 

от ответника. 

В с.з. на 28.07.2020 г. е даден ход на делото. Докладвано е. Допуснати 

са гласни доказателства и е отложено за 25.08.2020 г., когато е даден ход. 

Разпитан е свидетел и съдът е дал ход по същество. 
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С решение № 203 от 21.09.2020 г. съдът е отхвърлил предявения иск. 

Съобщенията са изпратени на 23.09.2020 г. На 06.10.2020 г. е постъпила КЖ 

от ищеца, която е администрирана от първоинстанционния състав с 

разпореждане от 07.10.2020 г. под формата на печат, като е наредено 

връчване на препис от жалбата на другата страна за отговор в 14-дневен срок, 

съобразно чл. 213а АПК. Писменият отговор на ответника е постъпил на 

23.10.2020 г. С разпореждане от 30.10.2020 г. КЖ е оставена без движение с 

указания за внасяне на дължима ДТ, изпълнени на 19.11.2020 г. 

На 20.11.2020 г. в АдС – Кюстендил е образувано КАД № 514/2020 г. 

Разпределено е на същата дата, автоматично, от председателя на съда между 

четирима съдии и за докладчик е определена съдия Ася Стоименова, като е 

изключен съдия Демиревски - докладчик по първоинстанционното дело. 

С разпореждане от 26.11.2020 г. на съдията докладчик по 

касационното дело, КЖ е приета за допустима и делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 20.01.2021 г. с призоваване на жалбоподателя, 

ответника по жалбата и ОП – Кюстендил. 

В с.з. на 20.01.2021 г. съдът  /председател съдия Галина Стойчева и 

членове: съдиите Милена Алексова и Ася Стоименова/ е дал ход на делото. 

Докладвал го е. Изслушал е страните. Приел е писмени доказателства и е дал 

ход по същество. 

С решение № 44 от 15.02.2021 год. съдът е оставил в сила 

първоинстанционното решение. 

 

съдия Галина Стойчева:  

Адм.д. №445/2019 г. е образувано на 16.09.2019 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода срещу ГД“ИН“ за заплащане на обезщетение, вследствие нарушение 

на забраната по чл. 3, вр. чл. 79, ал. 3 ЗИНЗС и по чл. 3, вр. чл. 79, ал. 4 

ЗИНЗС и неспазване на забраната по чл. 79, ал. 5 ЗИНЗС. Делото е 

разпределено на 16.09.2019 г. от съдия Галина Стойчева, автоматично между 

петимата съдии в съда и за докладчик е определена съдия Галина Стойчева, 

при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С разпореждане от 18.09.2019 г. съдията докладчик е оставил исковата 

молба  без движение и е указал отстраняване на нередовностите, което не е 

изпълнено. 

С определение от 28.10.2019 г. съдът е върнал исковата молба и е 

прекратил производството по делото. Съобщението е изпратено на 29.10.2019 

г. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 08.11.2019 г. 

            Адм.д. № 327/2020 г. е образувано на 13.08.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 
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свобода срещу ГД“ИН“ с правно основание чл. 284, ал. 1 ЗИНЗС, вследствие 

нарушение на забраната по чл. 3 ЗИНЗС. Делото е разпределено на 13.08.2020 

г. от съдия Николета Карамфилова, автоматично между петимата съдии в 

съда и за докладчик е определена съдия Галина Стойчева, при натовареност 

100 % за всеки съдия. 

С разпореждане от 16.09.2020 г., във връзка с молба от 10.08.2020 г. за 

освобождаване на ищеца от заплащане на ДТ, съдията докладчик е изпратил 

на началника на затвора - Бобов дол препис от исковата молба и е изискал 

данни за правното положение, възраст, семейно положение, здравословно 

състояние, доходи и трудова заетост на ищеца, които са постъпили в съда на 

28.09.2020 г. 

С определение от 28.09.2020 г. съдът е освободил на основание чл. 83, 

ал. 2 ГПК ищеца от заплащане на ДТ. Конституирал е страните в 

производството, вкл. ОП – Кюстендил. Изпратил е на ответника препис от 

исковата молба, като му е указал възможността за писмен отговор и 

представяне на доказателства в 14-дневен срок. Изискал е от ответника 

представяне на конкретни заповеди, визирани в исковата молба. Разпределил 

е доказателствената тежест. Препис от молбата е изпратена и на ОП – 

Кюстендил. Насрочено е о.с.з. на 10.11.2020 г. Писменият отговор на 

ответника е депозиран на 21.10.2020 г. И с разпореждане от 26.10.2020 г. 

съдът е наредил препис от отговора да се връчи на ищеца. 

В о.с.з. на 10.11.2020 г. е даден ход на делото. Докладвано е. 

Изслушани са страните. Допуснати са гласни доказателства и са приети 

писмени доказателства. Делото е отложено за 19.01.2021 г., когато е даден 

ход. Разпитан е свидетел. Приети са писмени доказателства и е даден ход по 

същество. 

С решение № 23 от 26.01.2021 г. съдът е отхвърлил предявения иск. 

Съобщенията са изпратени на страните на 27.01.2021 г. Решението не е 

обжалвано и е влязло в сила 14.04.2021 г. 

 

съдия Милена Алексова-Стоилова: 

Адм.д. № 368/2019 г.  е образувано на 25.07.2019 г. по постъпила на 

24.07.2019 г. искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода, срещу ГД“ИН“. Делото е разпределено на 25.07.2019 г. от съдия 

Галина Стойчева, автоматично между петимата съдии в съда и за докладчик е 

определена съдия Милена Алексова-Стоилова, при натовареност 100 % за 

всеки съдия. 

С определение от 20.08.2019 г., във връзка с направени от ищеца 

искания по чл. 83, ал. 2 ГПК и чл. 23, ал. 3 ЗПП съдът е задължил началника 
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на затвора – Бобов дол да представи писмени справки по отношение на 

ищеца. Същите са постъпили на 30.08.2019 г. 

С определение от 18.09.2019 г. съдът е предоставил правна помощ на 

ищеца и е отхвърлил искането за освобождаване от заплащане на ДТ. 

Наредил е препис от определението да се изпрати на АС при АК – Кюстендил 

за определяне на адвокат. Уведомителното писмо от АК – Кюстендил е 

постъпило в съда на 24.09.2019 г. и с ръкописно определение от 27.09.2019 г. 

съдът е назначил определения адвокат за процесуален представител на ищеца 

по делото. Оставил е без движение исковата молба с дадени конкретни 

указания за отстраняване на нередовности в нея. Молби от ищеца и 

назначения му процесуален представител са  постъпили в съда на 03.10., 

14.10. и 04.11.2019 г., във връзка с изпълнение указанията на съда. 

С определение от 04.11.2019 г. съдът е върнал исковата молба и е 

прекратил производството по делото. Съобщението е изпратено незабавно. 

На 07.11.2019 г. в съда е постъпила молба за определяне на друг адвокат, 

предвид предстоящото обжалване във ВАС, с оглед разпоредбата на чл. 24, 

ал. 2 ЗА. 

С определение от 13.11.2019 г. назначеният процесуален представител 

– младши адвокат е заменен с друг посочен от АС адвокат. 

На 14.11.2019 г. във ВАС е постъпила ЧКЖ срещу определението от 

04.11.2019 г., която с разпореждане от 15.11.2019 г. на председателя на Трето 

отделение е изпратена на АдС – Кюстендил за администриране, постъпила в 

съда на 19.11.2019 г. На същата дата в АдС – Кюстендил е постъпила ЧКЖ от 

името на ищеца чрез заменения процесуален представител. Върху нея е 

поставен печат-разпореждане на основание чл. 213а АПК за връчване на 

препис на ответника с указания за писмен отговор. Разпореждането е 

подписано с дата 20.11.2019 г.  На 28.11.2019 год. е постъпило възражение от 

ГД“ИН“. С разпореждане от 29.11.2019 г. е наредено препис от възражението 

да се изпрати за сведение на ответната страна, както и делото да се изпрати 

по компетентност на ВАС. 

С разпореждане от 05.12.2019 г. на председателя на Трето отделение 

ЧЖ е оставена без движение до внасяне в определен срок на дължимата  ДТ. 

С определение от 24.01.2020 г. по адм. д. № 319/2020 г. ВАС, Трето 

отделение, е оставил без разглеждане частната жалба и е прекратил 

производството, поради неизпълнение на указанията. 

Адм.д. № 93/2020 г. е образувано на 07.02.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода срещу ПРБ и ГД“ИН“. Делото е разпределено на 07.02.2020 г. от 

председателя на съда, автоматично между петимата съдии и за докладчик е 
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определена съдия Милена Алексова-Стоилова, при натовареност 100 % за 

всеки съдия. 

С разпореждане от 10.02.2020 г. исковата молба е оставена без 

движение с указания за внасяне на дължимата ДТ.  

С определение от 10.02.2020 г., във връзка с направено от ищеца 

искане по чл. 23, ал. 3 ЗПП, съдът е задължил началника на затвора – Бобов 

дол да представи писмени справки по отношение на ищеца. Същите са 

постъпили на 20.02.2020 г. 

С определение от 24.02.2020 г. съдът е предоставил правна помощ на 

ищеца и е наредил препис от акта да се изпрати на АС при АК – Кюстендил 

за определяне на адвокат. Уведомителното писмо от АК – Кюстендил е 

постъпило в съда на 27.02.2020 г. и с определение от 28.02.2020 г. съдът е 

назначил определения адвокат за процесуален представител на ищеца по 

делото, като е оставил исковата молба без движение. Указанията за 

нередовностите са до ищеца-лично и до процесуалния му представител. На 

19.03.2020 г. е постъпила уточняваща молба от процесуалния представител, 

изпратена на ищеца за одобрение с разпореждане от 13.05.2020 г. Молбата на 

ищеца е постъпила в съда на 19.06.2020 г. 

С определение от 23.06.2020 г. съдът е конституирал страните, вкл. 

ОП – Кюстендил като контролираща страна. Насрочил е о.с.з. за 30.09.2020 г. 

Наредил е преписи от исковата молба и уточняващата молба да се изпратят на 

ответника и на контролиращата страна. На ответника е указана възможността 

за писмен отговор в 14-дневен срок. Дадени са указания във връзка с 

доказателствената тежест. Съобщенията са изпратени незабавно. Писменият 

отговор на ответника е постъпил на 16.07.2020 г. 

В о.с.з. на 30.09.2020 г. е даден ход на делото. Докладвано е. 

Изслушани са страните. Приети са писмени доказателства. Допуснати са 

гласни доказателства и делото е отложено за 14.12.2020 г., когато е даден ход. 

Разпитани са свидетелите. Допуснати са още двама свидетели. Делото е 

отложено за 22.02.2021 г. 

С разпореждане от 15.12.2020 г. съдът е наредил участието на ищеца и 

разпита на двамата свидетели да се осъществят чрез видеоконференция по 

реда на чл. 171, ал. 3 АПК. В с.з. на 22.02.2021 г. е даден ход на делото, 

разпитани са свидетелите, делото е обявено за решаване. 

С решение № 65 от 26.02.2021 г. съдът е отхвърлил предявения иск 

като неоснователен. Съобщенията са изпратени на 01.03.2021 г. 

Постъпила е КЖ от ищеца на 25.03.2021 г., която с разпореждане от 

същата дата е оставена без движение. Поправената КЖ е администрирана с 

разпореждане по чл. 213а АПК от 31.03.2021 г. под формата на печат. 

Отговор на КЖ е постъпил на 21.04.2021 г. 
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В АдС – Кюстендил по касационната жалба е образувано КАД  № 

138/2021 г. на 22.04.2021 г. Разпределено е на същата дата от председателя на 

съда между четирима съдии при изключване на съдия Стоилова и за 

докладчик е определена съдия Николета Карамфилова. 

С разпореждане от 23.04.2021 г. на съдията докладчик, който е приел 

жалбата за допустима, редовна и подадена пред компетентен да я разгледа 

съд, е насрочено о.с.з. на 09.06.2021 г., като са конституирани страните. 

В с.з. на 09.06.2021 г. съдът /председател: Иван Демиревски и 

членове: Николета Карамфилова и Ася Стоименова/ е дал ход на делото. 

Докладвал го е. Изслушал е страните, дал е ход по същество. 

С решение № 159 от 10.06.2021 г. съдът е оставил в сила 

първоинстанционното решение. 

 

съдия Николета Карамфилова: 

Адм.д. № 235/2019 г. е образувано на 09.05.2019 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода срещу ГД“ИН“. Делото е разпределено на 09.05.2019 г. от 

председателя на съда, автоматично между петимата съдии и за докладчик е 

определена съдия Николета Карамфилова, при натовареност 100 % за всеки 

съдия. 

С разпореждане от 15.05.2019 г. исковата молба е оставена без 

движение, с указания за отстраняване на нередовности, които не са били 

изпълнени. 

С определение № 412 от 03.06.2019 г. съдът е върнал исковата молба и 

е прекратил производството по делото. Съобщенията са изпратени на 

страните на 04.06.2019 г. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 

17.06.2019 г. 

Адм.д. № 225/2020 г. е образувано на 26.05.2020 г. по постъпила на 

22.05.2020 г. искова молба от ФЛ срещу ГД“ИН“ с правно основание на 

предявения иск чл. 284, ал. 1 ЗИНЗС. Делото е разпределено на 26.05.2020 г. 

от съдия Ася Стоименова, автоматично между петимата съдии в съда и за 

докладчик е определена съдия Николета Карамфилова, при натовареност 

100% за всеки съдия. 

С разпореждане от 26.05.2020 г. исковата молба е оставена без 

движение,  с указания за отстраняване на нередовности, отстранени с молба 

от 03.06.2020 г. 

С определение от 05.06.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. за 16.07.2020 г. 

с призоваване на изрично посочените страни. Разпоредено е да се изпратят 

преписи от исковата молба на ответника и контролиращата страна, като на 

ответника е указана възможността за подаване на писмен отговор в 14-дневен 
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срок. Разпределена е доказателствената тежест. Ищецът е задължен да 

конкретизира периода, в който са причинени вредите и началната дата на 

законната лихва върху главницата. Той е изпълнил задължението с молба от 

17.06.2020 г., препис от която е връчен на ответника. Писмен отговор е 

постъпил на 30.06.2020 г. и препис от него е връчен на ищеца. 

В с.з. на 16.07.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е. 

Изслушал е страните. Приел е писмените доказателства. Изискал е ЧНД от 

ОС – Кюстендил и сведения от болнично заведение. Допуснал е до разпит 

свидетели и е отложил делото за 24.09.2020 г., когато му е дал ход. Разпитал е 

допуснати свидетели. Приети са писмени доказателства. Допуснато е 

изменение в исковата молба  досежно началната дата на периода, за който се 

претендират неимуществените вреди. Допуснат е до разпит свидетел. Дадена 

е възможност за представяне на писмени доказателства и делото е отложено 

за 22.10.2020 г., когато е даден ход, приети са писмени доказателства и е 

разпитан свидетел. Съдът е дал ход по същество. 

С решение № 240 от 30.10.2020 г. съдът е отхвърлил предявения иск 

като неоснователен. Съобщенията са изпратени незабавно.  

На 20.11.2020 г. е постъпила КЖ от ищеца по електронната поща, 

която е администрирана от първоинстанционния състав с разпореждане от 

23.11.2020 г. под формата на печат, в който е отразено „връчване на препис от 

жалбата на другата страна – чл.213а АПК“. Писменият отговор на ответника е 

постъпил на 08.12.2020 г. С разпореждане от 14.12.2020 г. на 

зам.председателя на АдС – Кюстендил КЖ е оставена без движение с 

указание за внасяне на дължима ДТ, което е изпълнено на 30.12.2020 г.  

На 31.12.2020 г. в АдС – Кюстендил е образувано КАД № 580/2020 г. 

Разпределено е на същата дата, автоматично, от съдия Галина Стойчева 

между четирима съдии и за докладчик е определена съдия Милена Алексова-

Стоилова, като е изключена съдия Карамфилова - докладчик по 

първоинстанционното дело. 

С разпореждане от 04.01.2021 г. докладчикът по КАД е изискал 

прилагане на доказателства за валидността на КЕП върху КЖ, изпълнено на 

същата дата. 

С разпореждане от 04.01.2021 г. на съдията докладчик по 

касационното дело, КЖ е приета за допустима и делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 03.02.2021 г. с призоваване на жалбоподателя, 

ответника по жалбата и ОП – Кюстендил. 

В с.з. на 03.02.2021 г. съдът /председател съдия Иван Демиревски и 

членове: съдиите Милена Алексова и Ася Стоименова/ е дал ход на делото. 

Докладвал го е. Изслушал е страните. Отхвърлил е искания за приемане на 

писмени доказателства и допускане на свидетели. Дал е ход по същество. 
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С решение № 34 от 09.02.2021 г. съдът е оставил в сила 

първоинстанционното решение. 

 

съдия Ася Стоименова: 

Адм.д. № 183/2019 г. е образувано на 12.04.2019 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ФЛ, изтърпяващо наказание лишаване от 

свобода срещу ГД“ИН“. Делото е разпределено на 12.04.2020 г. от съдия 

Галина Стойчева, автоматично между петимата съдии и за докладчик е 

определена съдия Ася Стоименова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С разпореждания от 18.04.2019 г. и от 09.05.2019 г. исковата молба е 

оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности, които са 

били изцяло отстранени с молба от 21.05.2019 г. 

С определение от 27.05.2019 г. съдът е конституирал страните. 

Насрочил е о.с.з. за 05.07.2019 г. Дадени са указания във връзка с 

доказателствата. Ответникът и затворническата администрация са били 

задължени да представят определени доказателства. На ответника е указана 

възможността за писмен отговор на исковата молба в 14-дневен срок, който 

отговор е постъпил в съда на 19.06.2019 г. и е разпоредено препис от същия 

да се връчи на ищеца, заедно с доказателствата. 

В с.з. на 05.07.2019 г. съдът не е дал ход на делото с оглед искането на 

ищеца за предоставяне на правна помощ. Отложено е за 20.09.2019 г. и са 

изискани документи и справки от началника на затвора и от АВ относно 

имотно и здравословно състояние, семейно положение, трудова заетост и др. 

С определение от 24.07.2019 г. съдът е допуснал правна помощ под 

формата на процесуално представителство по делото и е изпратил искане до 

КАК за определяне на адвокат. Уведомителното писмо е постъпило в съда на 

29.07.2019 г. и с определение от 05.08.2019 г. съдът е назначил определения 

адвокат за процесуален представител на ищеца. 

В о.с.з. на 20.09.2019 г. е даден ход на делото. Извършен е устен 

доклад. Изслушани са страните. Допуснати са до разпит свидетели. Приети са 

писмените доказателства и делото е отложено за 01.11.2019 г., когато му е 

даден ход. Разпитани са допуснатите свидетели. Наложена е глоба и е 

постановено принудително довеждане на един от свидетелите. Делото е 

отложено за 22.11.2019 г., когато е разпитан свидетел и е даден ход по 

същество. 

С решение № 335 от 20.12.2019 г. съдът е отхвърлил предявения иск. 

Уведомленията са изпратени незабавно. Решението не е обжалвано и е влязло 

в сила на 29.05.2020 г. 

Адм.д. № 80/2020 г. е образувано на 03.02.2020 г. по постъпила на 

същата дата искова молба от ЮЛ срещу Дирекция“Инспекция по труда“ – 
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Варна към ИА“ГИД“ с правно основание на предявения иск чл. 1, ал. 1 

ЗОДОВ. Делото е разпределено на 03.02.2020 г. от председателя на съда, 

автоматично между петимата съдии и за докладчик е определена съдия Ася 

Стоименова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С разпореждане от 07.02.2020 г. исковата молба е оставена без 

движение,  с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с молба от 

09.03.2020 г. 

С определение от 11.03.2020 г. съдът е насрочил о.с.з. за 24.04.2020 г. 

с призоваване на страните, които е посочил изрично. Указал е 

доказателствената тежест, а на ответника и възможността за подаване на 

писмен отговор в 14-дневен срок. Насроченото заседание на 24.04.2020 г. не е 

проведено с оглед въведеното извънредно положение и на основание заповед 

от 16.03.2020 г. на председателя на съда делото е насрочено за 19.06.2020 г., 

когато му е даден ход. Докладвано е. Приети са писмените доказателства. 

Изискани са АНД от РС – Варна и КАНД от АС – Варна. Делото е отложено 

за 22.07.2020 г., когато постъпилите дела от Варна са приложени. Приети са 

писмени доказателства и е даден ход по същество. 

С решение № 194 от 21.08.2020 г. съдът е уважил частично 

предявения иск. Уведомленията са изпратени на 24.08.2020 г. Решението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 17.09.2020 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ:  

             Проверените първоинстанционни искови дела са образувани в деня на 

постъпване на книжата, или на следващия първи работен ден, от председателя 

на съда, от зам.председателя или от друг съдия. Актът за образуване е във 

формата на печат, съдържащ номера на делото, датата на образуване, подпис 

на образуващия съдия. Разпределени са в деня на образуването им, от 

образуващия ги съдия. Разпределението е извършвано автоматично, при 

участие на всички съдии, при натовареност - 100 % за всеки съдия, без 

изключение. 

           Делата се подготвят и докладват своевременно на съдията докладчик. 

По всички проверени дела, по които едновременно с подаване на исковата 

молба от ищеца са направени и искания по чл. 83, ал. 2 ГПК и/или чл. 23, ал. 3 

ЗПП, съдиите служебно са събирали необходимите доказателства, когато 

ищците са ФЛ, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ и преди 

всички други процесуални действия са провеждали процедурата по 

освобождаване от задължението за заплащане на такси и разноски по делата 

или за назначаване на особени представители, което обичайно е 

продължавало около месец. Необходимата проверка по редовност на исковата 

молба и допустимост на предявените искове е извършвана в кратки срокове 
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от постъпване на книжата или след назначаване на особен представител на 

ищеца. Случаите на оставяне на исковата молба повторно без движение се 

констатират само, когато не е внесена дължимата държавна такса. В разумни 

срокове съдиите са постановявали определения за насрочване на делата за 

разглеждане в първо о.с.з. С определението се конституират страните, съдът 

се произнася по доказателствените искания и по разпределението на 

доказателствената тежест. Дава се възможност за писмен отговор на исковата 

молба в 14-дневен срок, като постъпилият отговор на ответника се изпраща за 

сведение и становище на ищеца. 

        Първото о.с.з. е насрочвано до два месеца от постъпване на исковата 

молба, по изключение – до 3 месеца, обикновено по делата, по които е 

проведена процедура по искане за предоставяне на правна помощ или са 

отстранявани нередовности по исковата молба. По адм.д. № 93/2020 г., 

образувано на 07.02.2020 г., определението за насрочване на делото за 

разглеждане в о.с.з. е постановено на 23.06.2020 г., с оглед отстраняване на 

нередовности в исковата молба, провеждане на процедура по назначаване на 

особен представител на ищеца и въведеното извънредно положение. Първото 

о.с.з. е насрочено след още три месеца, на 30.09.2020 г., при положение че 

съдебната ваканция бе отменена. 

         Производствата са разгледани и приключени почти по всички проверени 

дела след проведени три, по-рядко - две о.с.з. Заседанията са отлагани в 

срокове до един или два месеца, по изключение – три месеца, най-вече за 

събиране на доказателства. Общата продължителност на проверените искови 

производствата, приключили с решение, е от 5 месеца до 8 месеца. 

Продължителността на приключилите с определение за прекратяване 

производства е от месец и половина до три месеца. Малко повече от 1 година 

е продължило производството по адм.д. № 93/2020 г., считано от постъпване 

на книжата в съда до постановяване на съдебното решение. Причините са: 

проведена процедура по назначаване на особен представител, отстраняване на 

нередовности в исковата молба, периода на извънредно положение, 

насрочване на съдебните заседания през период не по-малък от три месеца.  

         Решенията са постановени в предвидения процесуален срок по чл. 172, 

ал. 1 АПК. Съобщенията до страните са изпратени същия ден, на следващия 

или най-късно два дни след обявяване на съдебния акт. 

         По всички производства, с малки изключения, ОП – Кюстендил е 

конституирана като контролираща страна, уведомена е  и е призована за 

участие по делата. 

         Постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно от 

съдията докладчик, съобразно разпоредбата на чл. 213а АПК. Своевременно 

са образувани и касационните административни дела, разглеждани от 
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тричленен състав на същия съд. 

   

3.4.  Частни административни производства 

            През 2019 г. в АдС – Кюстендил са разгледани 83 частни 

административни дела, от които 1 несвършено от предходната година и 82 

новообразувани. В края на годината са приключени 82 дела и 1 не е 

свършено.  

            На съдия Иван Демиревски са били разпределени 18 новообразувани 

частни административни дела, от които в края на годината са приключени 17 

броя. Образуваното и разпределено му на 16.12.2019 г. ч.адм.д. № 602/2019 г. 

е свършено на 23.01.2020 г. По 15 от делата съдия Демиревски е постановил 

акт в деня на образуването им, по 1 дело актът е постановен на следващия 

образуването му ден, по едно дело – в 2-седмичен срок и по 1 дело – в срок от 

1 месец и 1 седмица /ч.адм.д. № 602/2019 г./. 

             Съдия Галина Стойчева е разгледала 11 частни производства, 

всички новообразувани и ги е приключила в деня на образуването им, с 

изключение на 1 дело, по което e постановила акта на следващия ден. 

             През 2019 г. на съдия Милена Алексова-Стоилова са разпределени 

17 броя частни административни дела, 15 от които са приключени в деня на 

образуването им, 1 е приключено на следващия ден и 1 – в срок  от 12 дни. 

            Съдия Николета Карамфилова е разгледала 17 частни 

административни дела, от които 1 – висящо към 01.01.2019 г. и 16 

новообразувани. Приключила е всички 17 дела, от които 16 –  в деня на 

образуването им, 1 дело – в срок от 11 дни. 

            На съдия Ася Стоименова са разпределени 20 частни 

административни дела, като 15 от тях са приключени в деня на образуването 

им, 2  дела – в 2-дневен срок, 1 – в 3-дневен срок, 1 – в почти месечен срок 

/ч.адм.д. № 454/2019 г., образувано на 24.09.2019 г., постановен акт на 

21.10.2019 г./ и 1 – в срок от 2 месеца и 22 дни /ч.адм.д. № 340/2019 г., 

образувано на 05.07.2019 г., постановен акт на 27.09.2019 г./. 

            През 2020 г. в АдС – Кюстендил са разгледани 55 частни 

административни дела, с 27 по-малко от 2019 г. Новообразувани са 54 дела и 

1 е висящо към 01.01.2020 г. В края на годината са приключени 54 дела и 

едно е останало несвършено. 

            Съдия Иван Демиревски е разгледал 15 частни административни 

дела, от които 14 са новообразувани, приключени са 14 дела и 1 е останало 

несвършено в края на годината – ч.адм.д. № 381/2020 г., образувано на 

18.09.2020 г., постановен съдебен акт на 16.02.2021 г., след 5 месеца. 

             Съдия Галина Стойчева е разгледала 10 частни производства, 

всички новообразувани и ги е приключила в деня на образуването им, с 
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изключение на 1 дело, по което е постановила акта в срок от 5 дни от 

образуването. 

             През 2020 г. на съдия Милена Алексова-Стоилова са разпределени 

11 броя частни административни дела, 8 от които са приключени в деня на 

образуването им, 1 е приключено на втория ден след образуването,  1 – в 1-

месечен срок /ч.адм.д. № 354/2020 г., образувано на 31.08.2020 г., постановен 

акт на 30.09.2020 г./ и 1 – в срок от 1 месец и 9 дни /ч.адм.д. № 343/2020 г., 

образувано на 21.08.2020 г., постановен акт на 30.09.2020 г./. 

            Съдия Николета Карамфилова е разгледала 11 частни 

административни дела, всички новообразувани. Приключила е всички 11 

дела в деня на образуването им. 

            На съдия Ася Стоименова са разпределени 8 частни 

административни дела, всички приключени с акт, постановен в деня на 

образуването им.  

 

           От всички образувани частни административни дела, най-голям е 

делът на делата с кратки процесуални срокове – производства по чл. 60, 

чл. 166 и чл. 167 АПК, и по чл. 75 ДОПК. 
           От образуваните през 2019 г. 82 частни административни дела, 12 броя 

са с правно основание на искането по чл. 60/чл. 166/чл. 167 АПК, а 66 дела са 

образувани по чл. 75 ДОПК. От образуваните през 2020 г. общо 54 броя 

частни административни дела, 1 е по чл. 60 АПК и 49 – по чл. 75 ДОПК и 1 – 

по молба за определяне на срок при бавност. 

           Отличаващите се с ускорена процедура производства по чл. 250 АПК 

са малко на брой в АдС – Кюстендил, 2 през 2019 г. и 1 през 2020 г.. 

    

            Проверени частни производства: 

 

Производства по чл. 250 АПК. 

Книгата по чл. 251, ал. 3 АПК, която се води в АдС – Кюстендил, е 

обща за всички години. През 2019 г. в съда са постъпили две искания за 

прекратяване на неоснователни действия. Вписани са вх.номер на искането, 

дата и час на постъпване и името на подателя.  

По искане вх. № 1373 от 13.03.2019 г. е образувано на същата дата 

ч.адм.д. № 122/2019 г. В печата на служба регистратура е вписан вх.номер и 

датата на постъпване, но не е отразен точен час. Делото е разпределено на 

13.03.2019 г. от председателя на съда на дежурен съдия и за докладчик е 

определена съдия Милена Алексова-Стоилова. 

С разпореждане от 13.03.2019 г. съдът е оставил искането без 

движение, като е дал конкретни указания. Ответникът по искането е задължен 
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да представи определени документи, изпълнено с молби от 18.03.2019 г. и 

19.03.2019 г. Молителят е отстранил нередовностите с молба от 20.03.2019 г. 

С разпореждане № 384 от 25.03.2019 г. съдията докладчик е отхвърлил 

молбата като неоснователна. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в 

сила на 28.03.2019 г. 

По искане вх. № 3662 от 05.07.2019 г. е образувано на същата дата 

ч.адм.д.  № 340/2019 г. В печата на служба регистратура е вписан вх.номер и 

датата на постъпване, но не е отразен точен час. Делото е разпределено на 

05.07.2019 г., в 11.41 часа, автоматично, между четирима съдии при 

изключване на дежурния съдия, който е в отпуск, от председателя на съда и за 

докладчик е определена съдия Ася Стоименова. Констатира се по книгата по 

чл. 251, ал. 3 АПК, отразен час на постъпване на искането  -  13.23 часа. 

С разпореждане от 05.07.2019 г. съдът е оставил искането без 

движение с конкретни указания до жалбоподателите за отстраняване на 

нередовности.  С разпореждане № 619 от 27.09.2019 г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата и е прекратил производството поради неизпълнение в 

посочения срок на указанията на съда. 

През 2020 г. е постъпило едно искане с вх. № 868 от 12.02.2020 г. 

Отразеният в книгата час е 13.27 часа. По горепосоченото искане е 

образувано на същата дата ч.адм.дело № 106/2020 г. В печата на служба 

регистратура е вписан вх.номер и датата на постъпване, но не е отразен точен 

час. Делото е разпределено на 12.02.2020 г. от председателя на съда на 

дежурен съдия в 12.26 часа и за докладчик е определена съдия Милена 

Алексова-Стоилова. 

С разпореждане от 13.02.2020 г. съдът е задължил ответника да 

представи определени документи незабавно, изпълнено с молба от 13.02.2020 

г. Върху молбата е постановено разпореждане от 14.02.2020 г., с което 

деловодството на съда е задължено незабавно да приложи разпечатки от 

деловодната система за адм.д. № 97/2020 г. и адм.д. № 109/2020 г. 

Разпореждането е изпълнено незабавно.  

С разпореждане № 244 от 14.02.2020 г. съдията докладчик е отхвърлил 

искането срещу действия по пломбиране на машини и съоръжения на 

дружеството, обективирани в констативен протокол от 05.02.3020 г. на 

служители от РИОСВ – Перник. Обявена е възможността за обжалване в 3-

дневен срок пред ВАС. С определение № 5974 от 22.05.2020 г. по адм.д. № 

3791/2020 г., ВАС, Шесто отделение, е оставил в сила обжалваното 

разпореждане. 

През 2020 г., както и през 2019 г., в регистърния печат не е отразен 

точен час на постъпване на искането. 
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Върху делата на корицата е поставен жълт стикер. Делата са 

разпределени в група на разпределение частни, статистически шифър 910 – 

частни и група по натовареността частни административни дела. 

Производства по чл. 166 АПК: 

Ч.адм.д. № 118/2019 г. е образувано на 11.03.2019 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност адм.д. № 2467/2019 г. на АССГ, образувано на 

07.03.2019 г. и прекратено с определение от същата дата на основание чл. 135, 

ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 133, ал. 1 АПК /обн.ДВ бр.77 от 2018 г., в сила от 

01.01.2019 г./. Производството е образувано по жалба срещу разпореждане за 

допускане на предварително изпълнение, инкорпорирано в заповед от 

13.12.2018 г. на Директора на ТД на НАП - София, с която е наложена ПАМ. 

Делото е разпределено на 11.03.2019 г. от председателя на съда, ръчно, на 

дежурен съдия и за докладчик е определен съдия Иван Демиревски, при 

натовареност 100 % за всеки съдия. С определение от 11.03.2019 г. съдът е 

отменил разпореждането за допускане на предварително изпълнение на ПАМ 

и е спрял допуснатото предварително изпълнение с посоченото разпореждане 

до окончателното решаване на спора по жалбата. С разпореждане от 

11.03.2019 г. съдията е указал на жалбоподателя да уточни дали обжалва 

заповедта изцяло или само разпореждането за допускане на предварителното 

й изпълнение по чл. 60 АПК. От страната не са постъпили становища или 

уточнения. С определение от 24.04.2019 г. съдът е оставил без разглеждане 

жалба на същото ЮЛ срещу заповед от 13.12.2018 г. за налагане на ПАМ. 

Прекратил е производството. 

Ч.адм.д. № 165/2019 г. е образувано на 04.04.2019 г. по постъпила на 

същата дата жалба срещу предварително изпълнение на заповед за налагане 

на ПАМ от 25.03.2019 г. Делото е разпределено на 04.04.2019 г. от 

зам.председателя ръчно, на дежурен съдия и за докладчик е определена съдия 

Галина Стойчева. С определение № 253 от 04.04.2019 г. съдът е отменил 

разпореждането за предварително изпълнение на заповедта. Определението 

не е обжалвано и е влязло в сила на 16.04.2019 г. Съобщенията за 

определението са изпратени незабавно. 

Ч.адм.д. № 255/2019 г. е образувано на 16.05.2019 г. по постъпила на 

същата дата жалба срещу предварително изпълнение на заповед за налагане 

на ПАМ от 25.03.2019 г. Делото е разпределено на 16.05.2019 г. от 

председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за докладчик е определена 

съдия Галина Стойчева. С определение № 367 от 16.05.2019 г. съдът е 

отменил разпореждането за предварително изпълнение на заповедта. 

Съобщенията за определението са изпратени незабавно. С определение № 

9258 от 18.06.2019 г. по адм.д. № 7027/2019 г., ВАС, Осмо отделение е 

оставил в сила определението на АдС – Кюстендил. 
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Ч.адм.д. № 267/2019 г. е образувано на 21.05.2019 г. по постъпила на 

същата дата жалба срещу предварително изпълнение на заповед за налагане 

на ПАМ от 21.03.2019 г. Делото е разпределено на 21.05.2019 г. от 

председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за докладчик е определена 

съдия Ася Стоименова. С разпореждане от същата дата съдията докладчик е 

оставил жалбата без движение, с указания за отстраняване на нередовности, 

отстранени с молба от 23.05.2019 г. С определение № 382 от 23.05.2019 г. 

съдът е отменил разпореждането за предварително изпълнение на заповедта. 

Съобщенията за определението са изпратени незабавно. С определение № 

11564 от 30.07.2019 г. по адм.д. № 8678/2019 г. ВАС, Осмо отделение, е 

оставил в сила определението на първоинстанционния съд. 

Ч.адм.д. № 292/2019 г. е образувано на 06.06.2019 г. по постъпило по 

компетентност след спор за подсъдност, повдигнат от АдС – Кюстендил с 

АССГ,  разрешен с определение от 03.06.2019 г. по адм.д. № 5961/2019 г. на 

ВАС, Шесто отделение. Производството в АССГ е било образувано по жалба 

срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решение 

от 18.04.2019 г. за издаване на ново КР на ТЕЦ – Бобов дол ЕАД. Делото е 

разпределено на 06.06.2019 г. от съдия Милена Алексова на дежурен съдия  и 

за докладчик е определена съдия Николета Карамфилова. С определение № 

424 от 06.06.2019 г. съдът е отхвърлил като неоснователна жалбата. 

Съобщенията за определението са изпратени незабавно. Определението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 27.06.2019 г. 

Ч.адм.д. № 305/2019 г. е образувано на 13.06.2019 г. по постъпила на 

същата дата жалба срещу предварително изпълнение на заповед за налагане 

на ПАМ от 03.06.2019 г. Делото е разпределено на 13.06.2019 г. от съдия 

Милена Алексова-Стоилова, автоматично, между трима съдии, като са 

изключени двама в командировка и за докладчик е определена съдия Милена 

Алексова-Стоименова. С разпореждане от същата дата съдията докладчик е 

изискал от административния орган предоставяне на цялата административна 

преписка по електронната поща, получена на същата дата. С определение № 

434 от 13.06.2019 г. съдът е отменил разпореждането за предварително 

изпълнение на заповедта. Съобщенията за определението са изпратени 

незабавно. С определение № 11 623 от 31.07.2019 г. по адм.д. № 8710/2019 г. 

ВАС, Първо отделение, е оставил в сила определението на 

първоинстанционния съд. 

Ч.адм.д. № 307/2020 г. е образувано на 29.07.2020 г. по постъпила на 

същата дата по подсъдност от АССГ адм.д. № 7129/2020 г. С определение № 

471 от 30.07.2020 г. съдът е оставил без уважение жалбата срещу 

разпореждането за допускане на предварително изпълнение на предписание. 
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Съобщенията за определението са изпратени незабавно. Определението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 11.11.2020 г. 

 

Производства по чл. 75 ДОПК: 

Ч.адм.д. № 233/2020 г. е образувано на 01.06.2020 г. по постъпило на 

същата дата искане от ст.разследващ полицай при ОДМВР – Кюстендил с 

правно основание чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Делото е разпределено на 

01.06.2020 г. от председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за 

докладчик е определен съдия Иван Демиревски. С определение № 316 от 

01.06.2020 г. съдът е постановил разкриване на данъчна и осигурителна 

информация по отношение на ЕООД, като е посочил конкретните документи, 

съдържащи необходимата информация. Определил е срок за предоставяне на 

информацията, считано от получаване на определението. 

Ч.адм.д. № 290/2020 г. е образувано на 16.07.2020 г. по постъпило на 

същата дата искане от ст.разследващ полицай при ОДМВР – Кюстендил с 

правно основание чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Делото е разпределено на 

16.07.2020 г. от председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за 

докладчик е определена съдия Галина Стойчева. С определение № 449 от 

16.07.2020 г. съдът е допуснал разкриване на сведения, съставляващи данъчна 

и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 ДОПК. Определил е 

данъчния субект, по отношение на който да се разкрият сведенията и е 

определил обхвата им. Определил е едномесечен срок за предоставяне на 

данните, считано от получаване на определението в ТД на НАП. 

Ч.адм.д. № 273/2020 г. е образувано на 01.07.2020 г. по постъпило на 

същата дата искане от ст.разследващ полицай при ОДМВР – Кюстендил с 

правно основание чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Делото е разпределено на 

01.07.2020 г. от председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за 

докладчик е определена съдия Милена Алексова-Стоилова. С определение № 

413 от 01.07.2020 г. съдът е допуснал разкриване на сведения, съставляващи 

данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 ДОПК. 

Определил е данъчния субект, по отношение на който да се разкрият 

сведенията, както и обхвата им. Определил е 14-дневен срок за предоставяне 

на данните, считано от получаване на определението в ТД на НАП. 

Ч.адм.д. № 302/2020 г. е образувано на 24.07.2020 г. по постъпило на 

същата дата искане от ст.разследващ полицай при ОДМВР – Кюстендил с 

правно основание чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Делото е разпределено на 

24.07.2020 г. от председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за 

докладчик е определена съдия Николета Карамфилова.  

С определение № 464 от 24.07.2020 г. съдът е допуснал разкриване на 

сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на 
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чл. 72, ал. 1 ДОПК. Определил е данъчния субект, по отношение на който да 

се разкрият сведенията и обхвата им. Определил е 14-дневен срок за 

предоставяне на данните, считано от получаване на определението в ТД на 

НАП. 

Ч.адм.д. № 495/2020 г. е образувано на 03.11.2020 г. по постъпило на 

същата дата искане от ст.разследващ полицай при ОДМВР – Кюстендил с 

правно основание чл. 75, ал. 1, т. 1 ДОПК. Делото е разпределено на 

03.11.2020 г. от председателя на съда, ръчно, на дежурен съдия и за 

докладчик е определена съдия Ася Стоименова. С определение № 786 от 

03.11.2020 г. съдът е допуснал разкриване на сведения, съставляващи данъчна 

и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 ДОПК с определен 

обхват, като е оставил без уважение искането в останалата му част. 

Определил е данъчния субект, по отношение на който да се разкрият 

сведенията и обхвата им. Определил е едномесечен срок за предоставяне на 

данните, считано от 03.11.2020 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

            Частните административни производства, образувани и разгледани в 

АдС – Кюстендил, както през 2019 г., така и през 2020 г., не са много на брой. 

Най-голям е броят на частните административни дела, образувани по чл. 75 

ДОПК. Образуваните по искания, разглеждани  по реда на чл. 166 АПК 

частни административни дела са малко, като през 2020 г. е образувано само 

едно такова дело. Делата са образувани при спазване на разпоредбите на чл. 

80, ал. 1, т. 5 и ал. 6 ПАС. От всички образувани частни дела най-голям е 

делът на тези, по които се изисква незабавно произнасяне, в закрито 

заседание. 

             Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на 

постъпване на искането от председателя, зам.председателя или от друг съдия. 

Разпределението е извършено ръчно, на дежурен съдия, съобразно 

действащите и публично разгласени Вътрешни правила за разпределение на 

делата. Проверката установи две изключения: по ч.адм.д. № 340/2019 г. и по 

ч.адм.д. № 305/2019 г.  Първото дело е разпределено от председателя на съда 

автоматично, между четирима от съдиите, при изключване на дежурния 

съдия, който е бил в отпуск. Второто дело е разпределено от съдия Милена 

Алексова-Стоилова автоматично, между трима от съдиите, като са 

изключени двамата командировани. 

               Всички производства са разгледани и решени според изискването за 

незабавност на произнасянето по исканията по чл. 252, ал. 1 АПК, чл. 166 

АПК  и чл. 75 ДОПК, в деня на постъпване на книжата. По делата, по които 

произнасянето е в срок до два дни или по-дълъг, производството е било 
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оставяно без движение, изисквана е административната преписка по издаване 

на заповедта, чието предварително изпълнение е допуснато или са събирани 

допълнителни доказателства, най-вече в производствата по чл. 250 АПК. 

     

3.5. Първоинстанционни административни дела с предвидени 

кратки процесуални срокове 

            През 2019 г. в АдС – Кюстендил са разгледани 34 административни 

дела по Изборния кодекс, 33 административни дела по ЗУСЕСИФ и редица 

други производства с предвиден ускорен процес. През 2020 г. броят на 

първоинстанционните административни дела, за чието разглеждане и 

решаване са предвидени кратки процесуални срокове е значително по-малък. 

В предходната точка от акта са описани проверените частни производства, 

образувани по искания, по които се изисква незабавност на произнасянето. 

            В предоставената от съда справка за разгледаните производства със 

съкратени процесуални срокове са включени и административни дела, 

образувани по жалби срещу изричен отказ на административния орган да 

разгледа по същество отправено до него искане за издаване на 

административен акт по чл. 197 АПК. През 2019 г. са образувани 3 

административни дела по чл. 197 АПК, а през 2020 г. – 13 дела. 

            Съгласно чл. 199 и чл. 200 АПК съдът разглежда жалбата в закрито 

заседание и се произнася в едномесечен срок от постъпването й с 

определение, с което я отхвърля или отменя отказа. През 2019 г. 

едномесечният срок е спазен по едно от делата. По останалите две дела 

произнасянето е месец и половина след постъпване на жалбата и малко 

повече от два месеца от постъпване на жалбата. През 2020 г. две от 

производствата са прекратени. Едномесечният срок по чл. 200, ал. 1 АПК е 

спазен по  7 от делата. По адм.д. № 334/2020 г. съдът се е произнесъл до 2 

месеца от образуване на делото, по адм.д. № 499/2020 г. и адм.д. № 513/2020 

г.  – в срок от 2 до 3 месеца и по адм.д. № 500/2020 г. – в 4-месечен срок. 

            Делата са образувани като административни, а не като частни 

административни. Съобразно чл. 80, ал. 1, т. 5 ПАС /издаден от ВСС, обн. 

ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. и доп. бр. 91 от 

23.10.2020 г./ административни дела се образуват по жалби и протести по 

реда на АПК и по други закони, предвиждащи съдебен контрол на 

административните актове от административен съд и районен съд - б.“а“, а 

частни административни дела се образуват по всички искания и жалби по  

реда на АПК и други закони, по които съдът се произнася с определение или 

разпореждане – б. „б“. В тази редакция правилото на чл. 80, ал. 1, т. 5, б. „б“ 

ПАС се прилага от 22.08.2017 г.  

           Предвид разпоредбата на чл. 200, ал. 1 АПК, посочваща, че съдът в 
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производствата по чл. 197 и сл. АПК /раздел IV - обжалване на отказ за 

разглеждане на искане за издаване на административен акт/ се произнася с 

определение, при това след разглеждане на жалбата в закрито заседание /чл. 

199 АПК/, се налага извод, че в АдС – Кюстендил делата от посочената 

категория се образуват неправилно като административни, а би трябвало да 

се образуват като частни административни. В този смисъл следва да бъде 

дадена препоръка. 

  

            Проверени дела:            

            Производства по ИК: 

Адм. д. № 516/2019 г. /съдия Николета Карамфилова/ е образувано на 

31.10.2019 г. по жалба срещу решение на общинска избирателна комисия 

(ОИК) от същата дата. Разпределено на докладчик в деня на образуването 

между всички съдии на случаен принцип. Съдиите са участвали при 100% 

натовареност. С разпореждане от 31.10.2019 г., изписано ръкописно върху 

протокола за избор на докладчик, съдът е указал на ОИК в срок от 1 ден да 

представи оригинали на жалбите, решенията на ОИК за регистрация, 

протоколите на СИК, адреси и телефони на избраните общински съветници. 

Съобщение за разпореждането е изпратено на 31.10.2019 г., връчено на 

същата дата. На 01.11.2019 г. е постановено разпореждане да се изготви 

справка по НБД за заинтересовани страни. Указанията до ОИК са изпълнени 

на 01.11.2019 г. С определение от 01.11.2019 г. съдът е конституирал 

страните, указал е на ответника и на заинтересованите страни, че до 

съдебното заседание могат да представят писмен отговор и да сочат 

доказателства, указал е доказателствената тежест и е насрочил открито 

съдебно заседание на 06.11.2019 г. На 04.11.2019 г. са постановени нови две 

определения, с които са конституирани заинтересовани страни, като им е 

указвано какви обстоятелства следва да доказват. В съдебно заседание от 

06.11.2019 г. е даден ход, изслушани са страните, приети са представените с 

преписката доказателства и делото е обявено за решаване. По делото е 

постановено решение от 08.11.2019 г., с което е потвърдено решението на 

ОИК за определяне на резултатите от изборите за общински съветници, в 

частта за обявяване на избраните общински съветници. Уведомления с 

преписи от решението са изпратени на 11.11.2019 г. 

 

Производства по ЗУСЕСИФ: 

Адм.д.  № 40/2020 г. е образувано на 22.01.2020 г. по постъпила на 

21.01.2020 г. директно в съда жалба от община Кюстендил срещу решение от 

07.01.2020 г. на зам.министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОП РР. 

Делото е разпределено на 22.01.2020 г. от председателя на съда, автоматично, 
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между петимата съдии при натовареност 100 % за всеки и за докладчик е 

определена съдия Николета Карамфилова. 

С разпореждане от 23.01.2020 г. съдията докладчик е изискал от 

административния орган да представи в 3-дневен срок пълната 

административна преписка по издаване на решението, изпълнено с писмо от 

07.02.2020 г. С разпореждане от 10.02.2020 г. съдът е оставил без движение 

жалбата и е дал указания за отстраняване на нередовности. Разпореждането е 

изпълнено с писмо от 13.02.2020 г. 

С определение от 13.02.2020 г. съдът е приел жалбата за редовна и 

допустима. Конституирал е страните в производството: жалбоподател и 

ответник. Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е делото за 

разглеждане на 19.03.2020 г. Разпоредил е на ответника да се връчат преписи 

от жалбата и определението и му се укаже възможността за отговор в 14-

дневен срок. 

С.з на 19.03.2020 г. не е проведено с оглед на въведеното извънредно 

положение. С разпореждане от 13.04.2020 г. следващото с.з. е насрочено за 

30.04.2020 г., когато е даден ход. Докладвано е. Изслушани са явилите се 

страни. Приети са писмени доказателства и е назначена СТЕ. Делото е 

отложено за 04.06.2020 г., когато ход на делото не е даден след констатация 

за уведомяване на вещото лице на 29.05.2020 г. следващо с.з. е насрочено за 

02.07.2020 г., отложено за 10.09.2020 г., като вещото лице е заменено. 

Заключение по СТЕ е депозирано на 02.09.2020 г. и в о.с.з. на 10.09.2020 г. е 

прието. На страните е дадена възможност до следващото с.з. да представят 

документи по обследване на енергийната ефективност. Делото е отложено за 

22.10.2020 г., когато са приети писмени доказателства и е даден ход по 

същество. 

С решение № 232 от 23.10.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията са изпратени незабавно.  

Постъпила е КЖ на 06.11.2020 г., която е администрирана  

своевременно. Писменият отговор е постъпил на 25.11.2020 г. и на същата 

дата делото е изпратено на ВАС по компетентност. С решение № 1492 от 

04.02.2021 г. по адм.д. № 12790/2020 г., ВАС, Седмо отделение, е оставил в 

сила първоинстанционното решение. 

Адм.д. № 300/2020 г. е образувано на 24.07.2020 г. по постъпила на 

същата дата, чрез административния орган, жалба от община Дупница срещу 

решение от 03.07.2020 г. на Главния директор на ГД“ОПОС“ и ръководител 

на УО на ОПОС към МОСВ във връзка с изпълнение на проект, касаещ 

инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци 

за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева Баня. Към жалбата е приложена 

и административната преписка. Делото е разпределено на 24.07.2020 г. от 
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председателя на съда, автоматично, между петимата съдии и за докладчик е 

определена съдия Ася Стоименова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С определение от 28.07.2020 г. съдът е приел жалбата за редовна и 

допустима. Конституирал е страните в производството: жалбоподател и 

ответник. Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е делото за 

разглеждане на 30.09.2020 г. Разпоредил е на ответника да се връчат преписи 

от жалбата и определението и му се укаже възможността за отговор в 14-

дневен срок. 

В с.з. на 30.09.2020 г. не е даден ход на делото по молба на 

процесуалния представител на жалбоподателя, към която са представени 

доказателства. Следващото с.з. е насрочено за 23.10.2020 г., когато е даден 

ход на делото. Докладвано е. Изслушани са страните. Приети са писмени 

доказателства и е даден ход по същество. 

С решение № 271 от 23.11.2020 г. съдът е отхвърлил жалбата като 

неоснователна. Съобщенията са изпратени на 24.11.2020 г. Решението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 30.12.2020 г. 

Адм.д. № 308/2020 г. е образувано на 31.07.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба от община Дупница срещу 

решение от 13.07.2020 г. на Главния директор на ГД „ОПОС“ и ръководител 

на УО на „ОПОС“ при МОСВ. Делото е разпределено на 31.07.2020 г. от 

председателя на съда, автоматично, между петимата съдии и за докладчик е 

определена съдия Галина Стойчева, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С определение от 07.08.2020 г. съдът е приел жалбата за редовна и 

допустима. Конституирал е страните в производството: жалбоподател и 

ответник. Разпределил е доказателствената тежест. Приел е писмените 

доказателства. Насрочил е делото за разглеждане в о.с.з на 13.10.2020 г., 

когато е даден ход. Докладвано е. Изслушани са явилите се страни и е даден 

ход по същество. 

С решение № 258 от 13.11.2020 г. съдът е отменил решението от 

13.07.2020 г. на Главния директор на ГД „ОПОС“ и ръководител на УО на 

„ОПОС“ при МОСВ, с което е определена финансова корекция в размер на 10 

% от стойността на засегнатите от нарушение и признати от органа за 

допустими за финансиране разходи на стойност 57 800 лв., без ДДС. 

Съобщенията са изпратени на 16.11.2020 г. 

Постъпила е КЖ на 03.12.2020 г., която е администрирана 

своевременно. Писменият отговор е постъпил на 29.12.2020 г. и на същата 

дата делото е изпратено на ВАС по компетентност. 

С разпореждане от 05.01.2021 г. на председателя на Седмо отделение 

на ВАС, КЖ е оставена без движение и на жалбоподателя е указано да 

довнесе дължима ДТ. С решение № 2982 от 08.03.2021 г. по адм.д. № 
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839/2021 г. ВАС, Седмо отделение, е оставил в сила първоинстанционното 

решение. 

Адм.д. № 487/2020 г. е образувано на 28.10.2020 г. по постъпило на 

същата дата по подсъдност адм.д. №  9291/2020 г. на АССГ, образувано на 

23.09.2020 г., по постъпила чрез административния орган  жалба от ЮЛ 

срещу списък на предложените за отхвърляне проектни предложения от 

03.09.2020 г. в частта, с която е отхвърлено конкретно проектно предложение 

и отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Делото е 

разпределено на 28.10.2020 г. от председателя на съда, автоматично между 

петимата съдии и за докладчик е определена съдия Милена Алексова, при 

натовареност 100 % за всеки съдия. 

С разпореждане от 02.11.2020 г. съдията докладчик е изискал от 

административния орган да представи в 3-дневен срок конкретни документи 

по преписката, като му е изпратено копие от жалбата. Писмо в изпълнение на 

указанията е постъпило в съда на 04.12.2020 г. С разпореждане от 08.12.2020 

г. съдът е оставил без движение жалбата за довнасяне на ДТ по чл. 27, ал. 6 

ЗУСЕСИФ, което е изпълнено на 22.12.2020 г. 

С определение от 23.12.2020 г. съдът е приел жалбата за редовна и 

допустима. Конституирал е страните в производството: жалбоподател и 

ответник. Разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е делото за 

разглеждане в о.с.з. на 08.03.2021 г. Разпоредил е на ответника да се връчат 

преписи от жалбата и определението и му се укаже възможността за отговор в 

14-дневен срок. В с.з. на 08.03.2021 г. съдът е дал ход на делото. Докладвано 

е. Задължено е трето, неучастващо в процеса лице, да представи конкретни 

документи. Делото е отложено за 19.04.2021 г., когато са приети  писмени 

доказателства и е даден ход по същество. 

С решение № 124 от 23.04.2021 г. съдът е отменил отказа за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с отхвърления 

референтен номер. Изпратил е преписката на административния орган за 

постановяване на нов административен акт, при спазване на задължителните 

указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Съобщенията са 

изпратени на 26.04.2021 г.  

Постъпила е КЖ на 27.05.2021 г. С разпореждане от 02.06.2021 г. 

същата е оставена без движение с указание за отстраняване на нередовности. 

Съобщението е връчено на 09.06.2021 г. 

Адм.д. № 500/2020 г. е образувано на 09.11.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган  жалба от Сдружение с 

нестопанска цел срещу решение от 23.17.2020 г. на зам.министъра на 

земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ОПРСР, с което е 

прекратено производството по оценка и класиране на подадено от 
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сдружението проектно предложение. Към жалбата е приложена и 

административната преписка. Делото е разпределено на 09.11.2020 г. от 

председателя на съда, автоматично между петимата съдии и за докладчик е 

определен съдия Иван Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С определение от 11.11.2020 г. съдът е приел жалбата за редовна и 

допустима, разпределил е доказателствената тежест. Насрочил е делото за 

разглеждане в о.с.з. на 15.12.2020 г. с призоваване на страните, които е 

посочил. Указал е на ответника възможността за отговор в 14-дневен срок. 

С разпореждане от з.з. на 04.12.2020 г. с.з. е пренасрочено за 

19.01.2021 г. 

В с.з. на 19.01.2021 г. е даден ход на делото, докладвано е, изслушани 

са страните и от ответника са изискани за представяне конкретни 

доказателства. Следващото с.з. е насрочено за 09.03.2021 г., когато е даден 

ход на делото. Докладвано е. Изслушани са страните. Приети са писмени 

доказателства и е даден ход по същество. 

С определение  № 189 от 31.03.2021 г. съдът е отменил решението за 

прекратяване на производството по отношение на сдружението. Изпратил е 

делото като преписка на ответника за ново произнасяне, съобразно дадените 

указания в мотивите, като му е определил едномесечен срок за новото 

произнасяне, считано от постъпване на преписката при него. Съобщенията са 

изпратени незабавно. Определението не е обжалвано. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 Производствата по проверените първоинстанционни 

административни дела с по-кратки процесуални срокове /ускорено 

производство/ по специални закони, са образувани в деня на постъпване на 

документите в съда /само адм.д. № 40/2020 г. е образувано на следващия ден/ 

от председателя на съда, разпределени са незабавно и са докладвани също 

незабавно на определения докладчик. Делата са разпределени между всички 

петима съдии, при 100% участие за всеки съдия. 

 Проверените производства са образувани по ИК и ЗУСЕСИФ, които 

предвиждат различни срокове за образуване, разглеждане и решаване на 

делата. 

 Проверката на образуваното по Изборния кодекс  адм.д. № 516/2019 

г. установи: образуване и разпределение на делото в деня на постъпване на 

жалбите в съда; разпределение между всички съдии на случаен принцип, при 

равно участие – на 100% за всеки съдия. В срок от два дни съдът е попълнил 

административната преписка с необходимите относими документи, изготвил 

е справки по НБД; насрочил е о.с.з. в срока по чл. 459, ал. 5 ИК /в 7-дневен 

срок от постъпване на жалбата/; постановил е решение в срок до 2 дни от 
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първото о.с.з., в което разглеждането на делото е приключило. Съдът е 

съобразил разпоредбата на чл. 459, ал. 7 ИК да се произнесе по 

законосъобразността на решението на ОИК в 14-дневен срок от образуване на 

производството. В конкретния случай съдът се е произнесъл в 8-дневен срок.                 

Останалите проверени ускорени производства са по ЗУСЕСИФ, чл. 

27, разгледани в о.с.з. Общата продължителност на делата от постъпване на 

жалбата до приключване на разглеждането им в последно съдебно заседание 

и постановяване на решението, е от три и половина  месеца до 9 месеца, като 

не е спазен 2-месечния срок, в който съдът следва да разгледа делото и да 

постанови решението си – чл. 27, ал. 5 ЗУСЕСИФ. Съдебните актове са 

постановени или в кратки срокове – на следващия ден  и до 4 дни от 

обявяване на делото за решаване, или в едномесечен срок. Причините за 

неспазване на кратките срокове са  различни. Като обективни следва да бъдат 

посочени: нередовни жалби, неокомплектовани в пълнота административни 

преписки, неизготвени или непредставени в срок заключения по допуснатите 

експертизи, обявеното в страната извънредно положение заради епидемията. 

Друга основна причина, обаче, за продължителността на производствата по 

ЗУСЕСИФ, са дългите срокове при определяне на датата на първото о.с.з., 

както и между заседанията при отлагането им. Следва да се подчертае, че 

всички съдии се произнасят в изключително кратки срокове по редовността и 

допустимостта на жалбите, по доказателствата, определят срокове за 

изпълнение на дадените указания.  

С цел ускоряване на производството и максимално доближаване до 

предвидения в закона двумесечен срок за разглеждане и решаване на делата, 

следва да бъдат дадени препоръки за възможно най-кратки срокове за 

определяне на датата на първото о.с.з. или при отлагане на съдебните 

заседания. В тази връзка е наложително своевременно да се отделят спорните 

от безспорните обстоятелства и съдът да се произнася още с акта за 

насрочване делото за разглеждане в първо о.с.з. по направените 

доказателствени искания, вкл. – да насочва служебно страните към 

установяване на определени обстоятелства с подходящите доказателства и 

най-вече експертизи.  

По тези производства всички съдии определят д.т. като 

пропорционални, съобразно чл.27, ал. 6 ЗУСЕСИФ. Проверяващите не са 

взели отношение по правилното изчисление на таксите, вкл. с оглед 

последното изменение на разпоредбата на чл. 27, ал. 6 ЗУСЕСИФ – обн. ДВ 

бр. 52 от 2020 г. 
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3.6. Първоинстанционни административни дела, по които  

производствата са спрени или спирани  

            Със заповед № РД-12-67/17.04.2019 г. на административния 

ръководител на АдС – Кюстендил е наредено на основание чл. 92 ПАС да се 

извършва ежемесечна проверка на делата, които не са насрочени и 

обективираните в справка резултати от проверката да се предоставят на 

председателя на съда. Със същата заповед е наредено извършване на 

ежемесечни проверки и на спрените дела. Предвидено е събраната 

информация да се отразява в справка, намираща се на задната корица на 

делото. Посочено е задължителното съдържание на справката, освен резултат 

от проверката: номер на дело, причина за спиране на производството, дата на 

спиране, дата на проверката, име и подпис на извършилия проверката. 

            В същия смисъл е издадената заповед № РД-12-96/29.10.2019 г. на 

административния ръководител. 

По проверените спрени и спирани административни дела, се установи 

наличието на бланка за спряно дело, по установения образец. В бланката се 

попълва номера на спряното производство, в какъв вид съдебно 

заседание /открито/закрито/  е постановено спиране, причини /основание/ 

за спирането, проверка по движението на обуславящото производство и 

името и подписа на деловодителя, извършил справката.  

  

3.6.1. Спрени първоинстанционни административни 

дела 

Към датата на извършване на проверката в АдС – Кюстендил се 

установиха две административни дела, по които производствата са спрени. 

 

Проверени дела: 

 

Адм.д. № 41/2015 г. /съдия Николета Карамфилова/ е образувано на 

11.02.2015 г. по жалба срещу заповед на кмета на община Кюстендил.  

Разпределено е на случаен принцип в деня на образуването между всички 

съдии. След дадени на  основание чл. 152, ал. 4 АПК на административния 

орган указания за представяне на пълната административна преписка, 

изпълнени на 16.02.20215 г., с разпореждане от 18.02.2015 г. съдът е оставил 

производството без движение и е указал на жалбоподателя да отстрани 

нередовности. С определение от 11.03.2015 г. съдът е конституирал страните, 

указал е на ответника и заинтересованите страни, че в 14-дневен срок могат 

да представят писмен отговор по жалбата и доказателства и е насрочил 

делото в открито заседание на 23.04.2015 г. В първото открито заседание не е 

даден ход, поради нередовно призоваване на заинтересовани страни и е 
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отложено за 11.06.2015 г. Шест съдебни заседания са отложени за събиране 

на доказателства и на едно не е даден ход. На 21.04.2016 г. е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Протоколното определение за 

даване на ход по същество е отменено с определение от 27.04.2016 г. и за 

събиране на доказателства е насрочено о.с.з. на 30.06.2016 г., отложено 

отново за събиране на доказателства за 15.09.2016 г., когато е направено 

искане за спиране на административното производство във връзка с 

образувано по отрицателен иск за собственост гр. д. № 528/2016 г. на РС – 

Кюстендил, като в подкрепа на искането е представено съдебно 

удостоверение. С протоколно определение съдът е постановил спиране до 

приключване с влязъл в сила акт на обуславящото производство. Към първата 

корица на делото са прикрепени бланки на съда, в които се отразяват данни за 

извършените справки за движението на обуславящото производство. От 

същите се установява, че след обжалване, в ОС – Кюстендил е образувано 

в.гр.д. № 459/2017 г. От справка, направена на 23.05.2019 г., е видно, че 

делото е приключило след обжалване във ВКС и на 16.05.2019 г. е върнато 

на ОС – Кюстендил, в същия ден е върнато на РС – Кюстендил. На 24.09.2019 

г. е направена последната справка, в която е посочено, че гр.д. № 528/2016 г. е 

приключило с влязъл в сила акт на 14.05.2019 г. и е приложено към гр.д. № 

1013/2018 г., последното насрочено за 19.09.2019 г. След тази дата не са 

извършвани нови справки. На гърба на постъпила молба по електронната 

поща на съда от 23.01.2017 г. е постановено ръкописно определение от 

14.04.2021 г., с което съдът е указал да се изпрати съобщение до 

жалбоподателя чрез пълномощника дали се поддържа жалбата и налице 

ли са основанията за възобновяване на производството по адм. д. № 

41/2015 г. Съобщение за указанията на съда е изпратено на14.04.2021 г. и е 

връчено на 21.04.2021 г. С молба от 29.04.2021 г. страната е заявила, че не 

са налице основания за възобновяване, предвид образуваните гр.д. № 

1013/2018 г. на РС – Кюстендил и във връзка с него в.гр.д. № 565/2020 г. на 

ОС – Кюстендил, както и гр.д. № 1871/2018 г. на РС – Кюстендил. 

Адм.д. № 109/2020 г. /съдия Галина Стойчева/ е образувано на 

13.02.2020 г. по жалба срещу заповед за налагане на принудителна 

административна мярка от същата дата, с която е направено искане и за 

спиране изпълнението на заповедта. С определение от 14.02.2020 г. съдът се е 

произнесъл по искането за спиране на изпълнението. С определение от 

04.03.2020 г. съдът е конституирал страните, приел е като доказателства 

материалите от административната преписка и е спрял производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до решаване на адм.д. № 97/2020 г. на 

Административен съд – Кюстендил. В нарочната бланка, отразяваща 

извършените справки за обуславящото производство, са вписани две справки 



80 

 

за движението на преюдициалното дело – на 16.04.2021 г. и на 18.05.2021 г.  

От записания резултат по втората справка е видно, че по преюдициалното 

дело е постъпила касационна жалба и постановеното решение не е влязло в 

сила.  

 

3.6.2. Спирани административни първоинстанционни 

производства през 2019 г. и през 2020 г. 

            През 2019 г., видно от предоставената справка, са спирани 

производствата по 8 административни дела, 4 – образувани през 2018 г. и 4 – 

през 2019 г. По две от делата производствата са спирани на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 1 АПК, по взаимно съгласие на страните, по едно дело – на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – във връзка с образувано конституционно дело, по 

едно дело – на основание чл. 129, ал. 2 АПК и по останалите – на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязло в сила решение на 

обуславящо съдебно производство. 

            През 2020 г. са спирани производствата по 6 административни дела, но 

по две от тях – адм.д. № 520/2019 г. и адм.д. № 25/2020 г. постановените от 

АдС – Кюстендил определения за спиране са отменени от ВАС и делата са 

върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. По едно от 

делата – адм.д. № 109/2020 г. производството е спряно и към датата на 

извършване на проверката от ИВСС. По адм.д. № 252/2019 г. производството 

е спирано на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, а по останалите две – на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  По адм.д. № 26/2019 г. производството е 

спирано два пъти – през 2019 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и през 

2020 г. – на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. 

 

            Проверени дела: 

Адм.д. № 582/2018 г. /съдия Галина Стойчева/ е образувано на 

31.12.2018 г. С определение от 31.01.2019 г. съдът е конституирал страните и 

е насрочил делото в открито заседание на 26.03.2019 г. Във второто открито 

съдебно заседание, проведено на 21.05.2019 г., съдът е спрял 

производството до постановяване на решение по адм.д. № 1757/2019 г. на 

Върховния административен съд, като обстоятелството, че спорът е 

преюдициален, е станало известно на съда по служебен път. По делото е 

приложено решение от 29.05.2019 г. на ВАС, постановено по адм.д. № 

1757/2019 г. С определение от 05.06.2019 г. съдът е възобновил 

производството и го е насрочил в открито заседание за 02.07.2019 г. В 

заседание от 08.10.2019 г. е даден ход по същество и решение е постановено 

на 29.10.2019 г. 
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Адм.д. № 580/2018 г. /съдия Галина Стойчева/ е образувано на 

31.12.2018 г. С определение от 31.01.2019 г. съдът е конституирал страните и 

е насрочил открито заседание за 26.03.2019 г. В заседание от тази дата от 

пълномощника на жалбоподателя е направено искане за спиране на 

производството, обосновано с образувано адм.д. № 1058/2018 г. на АдС – 

Плевен, съдът е указал да се представят доказателства за образуваното дело 

под посочения номер, за предмета му и за етапа на производството и е 

отложил делото за 21.05.2019 г. На 13.05.2019 г. от жалбоподателя са 

представени доказателства за предмета на образуваното обуславящо 

производство. С разпореждане от 15.05.2019 г. съдът е указал да се изпрати 

препис от молбата и доказателствата на ответника за становище, 

включително съгласие по искането за спиране. На 15.05.2019 г. е постъпила 

молба-становище, според която  искането е основателно и е заявено съгласие 

за спиране на производството. С определение от 16.05.2019 г., постановено 

в закрито заседание, съдът е отменил протоколното си определение за 

насрочване на открито заседание  и е спрял производството на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по съгласие на страните, като е посочил, че не дължи 

преценка относно предпоставките за приложимост на хипотезата на чл. 229, 

ал. 1, т. 4 АПК. На 26.06.2019 г. е постъпила молба от жалбоподателя, с която 

е заявил, че оттегля жалбата. С определение от 09.07.2019 г. съдът е 

прекратил производството. Справка за движението на производството пред 

Административен съд – Плевен е направена на 04.06.2019 г. 

Адм.д. № 402/2018 г. /съдия Галина Стойчева/ е образувано на 

31.08.2018 г. С определение от 03.10.2018 г. съдът е насрочил открито 

заседание на 06.11.2018 г., отложено по допусната експертиза за 18.12.2018 г., 

отложено поради отсъствие на вещото лице от страната за 26.02.2019 г., 

отложено по допълнителна задача за 23.04.2019 г. В съдебно заседание от 

23.04.2019 г. съдът е спрял производството по делото до постановяване на 

решение по адм.д. № 1757/2019 г. на Върховния административен съд. С 

определение от 07.06.2019 г. производството е възобновено и е насрочено в 

открито заседание на 17.09.2019 г., след като от служебна справка в 

деловодството на ВАС е установено, че делото е приключило с решение от 

29.05.2019 г. На 17.09.2019 г. е даден ход по същество и решение е 

постановено на 11.10.2019 г. 

Адм.д. № 253/2018 г. /съдия Галина Стойчева/ е образувано на 

01.06.2018 г. С определение от 12.06.2018 г. съдът е конституирал страните и 

е насрочено открито заседание на 03.07.2018 г., отложено за събиране на 

доказателства за 17.09.2018 г., пренасрочено за 09.10.2018 г.,  когато е 

назначена съдебно-техническа експертиза и е отложено за 04.12.2018 г., 

отложено за събиране на доказателства за 31.01.2019 г. В съдебно заседание 



82 

 

от 31.01.2019 г. пълномощникът на жалбоподателя е направил искане за 

спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК с оглед образувано адм.д. № 

13342/2018 г. на Върховния административен съд, което е уважено. На 

10.12.2019 г. е постъпила молба от жалбоподателя за прекратяване на 

производството. С определение от 14.12.2019 г. съдът е прекратил 

производството по делото. В нарочната бланка на съда, отразяваща правените 

справки за движението обуславящото производство, се установява, че такива 

са правени редовно – първата на 11.02.2019 г., последната на 30.07.2019 г. 

При справките са отразявани различни обстоятелства, свързани с движението 

на делото пред ВАС. 

Адм.д. № 354/2019 г. /съдия Милена Алексова-Стоилова/ е 

образувано на 15.07.2019 г. по жалба срещу заповед за прилагане на 

административна принуда, постъпила на 15.07.2019 г. Разпределено на 

докладчик в деня на образуването между всички съдии на случаен принцип. 

Всички съдии са участвали в разпределението при 100% натовареност. С 

определение от 18.09.2019 г. съдът е конституирал страните и е насрочил 

делото в открито заседание на 14.10.2019 г. На тази дата не е даден ход и 

делото е отложено за 09.12.2019 г., след като е уважена молба на 

жалбоподателя за отлагане, обоснована със заетост в предизборна кампания. 

В съдебно заседание от 09.12.2019 г. съдът е постановил спиране на 

производството по делото до приключване с влязъл в сила акт на 

производството по АНД № 580/2019 г. на РС – Дупница, каквото искане е 

направено от жалбоподателя. С писмо от 06.02.2020 г. съдът е изискал 

административнонаказателното производство от РС – Дупница за 

послужване. Обуславящото дело е постъпило на 14.02.2020 г. С определение 

от 14.02.2020 г. съдът е възобновил производството, след като е констатирал, 

че обуславящото дело е приключило с влязъл в сила акт и го е насрочил в 

открито заседание за 09.03.2020 г. На тази дата е обявено за решаване и 

решение е постановено на 10.03.2020 г. 

Адм.д. № 197/2019 г. /съдия Милена Алексова - Стоилова/ е 

образувано на 18.04.2019 г. по жалба срещу заповед на директора на Агенция 

„Митници“, след като с определение от 16.04.2019 г. по адм.д. № 4037/2019 г. 

Върховният административен съд, след повдигнат спор за подсъдност, е 

определил Административен съд – Кюстендил за компетентен да разгледа 

делото. С определение от 19.06.2019 г. съдът е конституирал страните и е 

насрочил делото за разглеждане в открито заседание на 30.09.2019 г., когато е 

даден ход, изслушани са страните и за конкретизиране на направено 

доказателствено искане делото е отложено за 11.11.2019 г. В открито 

заседание от 11.11.2019 г. по  молба на ответника за спиране на 

производството във връзка с образувано конституционно дело № 9/2019 



83 

 

г. и № 12/2019 г., присъединено към конституционно дело № 5/2019 г., 

съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, вр. 

чл. 144 АПК. С определение от 27.05.2020 г. съдът е възобновил 

производството след служебна справка, установяваща, че конституционните 

дела са приключили с решения от 28.04.2020 г. и 14.05.2020 г. и е насрочил 

о.с.з. за 20.07.2020 г. На тази дата делото е обявено за решаване и решение е 

постановено на 05.08.2020 г. По делото не са прилагани справки, от които да 

е видно по какъв начин е извършена служебната справка, установила 

постановяване на решенията от Конституционния съд, като следва да се 

отбележи, че не е допуснато забавяне при установяване отпадането на 

пречките по движението на административното дело и възобновяването на 

производството. 

Адм.д. № 26/2019 г. /съдия Милена Алексова - Стоилова/ е 

образувано на 22.01.2019 г. С определение от 19.02.2019 г. съдът е 

конституирал страните и е насрочил делото в открито заседание на 08.04.2019 

г. В първото открито съдебно заседание е даден ход, съдът е указал да се 

изиска служебно информация за предмета и етапа на производството по 

адм.д. № 144/2019 г. на Административен съд – Кюстендил и е отложил о.с.з. 

за 27.05.2019 г., отложено за 04.07.2019 г. На 03.07.2019 г. са постъпили 

молби от страните за спиране на производството по взаимно съгласие. С 

протоколно определение от 04.07.2019 г. съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С молба от 23.12.2019 г. 

пълномощникът на жалбоподателите е поискал възобновяване. С ръкописно 

разпореждане от 27.12.2019 г. съдът е възобновил производството и е 

насрочил  открито заседание на 10.02.2020 г. В заседание от 10.02.2020 г. е 

направено искане от пълномощника на жалбоподателите за спиране на 

производството до произнасяне с влязъл в сила акт по адм.д. № 423/2019 

г. и с протоколно определение съдът е уважил искането. В бланката на 

съда е отразена само една справка за статуса на обуславящото дело – на 

14.04.2021 г. делото е изпратено на ВАС. С определение от 12.05.2021 г. 

съдът е възобновил производството, след като е констатирал, че 

преюдициалният спор е приключил с решение на ВАС от 14.04.2021 г., 

постановено по адм.д. № 13719/2020 г. Справката, послужила като основание 

съдът да възобнови производството, не е отразена в бланката. 

Адм.д. № 252/2019 г. /съдия Ася Стоименова/ е образувано 15.05.2019 

г. по жалба срещу мълчалив отказ на кмета на община Дупница. С 

определение от 24.06.2019 г. делото е насрочено в открито заседание на 

20.09.2019 г., отложено за 08.11.2019 г., отложено за 09.12.2019 г. В съдебно 

заседание от 09.12.2019 г. е даден ход по същество. Протоколното 

определение за даване на ход по същество е отменено с определение от 
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09.01.2020 г., като жалбата е оставена без разглеждане, а производството – 

прекратено. Последното е отменено с определение на ВАС по адм.д. № 

2732/2020 г. и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените 

действия. С определение от 19.05.2020 г. производството е насрочено в 

открито заседание на 26.06.2020 г. В заседание от тази дата е даден ход, 

направено е искане за спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, съдът е 

постановил спиране по съгласие на страните и е указал последиците по чл. 

231 ГПК. На 10.12.2020 г. е постъпила молба за възобновяване. С 

определение от 14.12.2020 г. съдът е възобновил производството и е насрочил 

открито заседание на 22.01.2021 г., отложено за 26.02.2021 г., отложено за 

23.04.2021 г., отложено за 18.06.2021 г.  

Адм. д. № 248/2020 г. /съдия Николета Карамфилова/ е образувано на 

10.06.2020 г., след като с определение от 09.06.2020 г. същият докладчик е 

разделил производството по адм.д. № 219/2020 г., образувано във връзка с 

обжалване на решение на административен орган и отказ за възобновяване на 

административно производство, като е приел, че второто искане се намира в 

преюдициална връзка с производството по жалбата срещу решението. С 

определение от 10.06.2020 г., постановено в закрито заседание по адм.д. № 

248/2020 г., съдът е спрял производството до приключване на адм.д. № 

219/2020 г. В бланката на съда за спрените производства са отбелязани две 

справки – на 25.06.2020 г. и на 17.07.2020 г., като от последната става ясно, че 

обуславящото дело е върнато от ВАС. С определение от 20.07.2020 г. съдът е 

възобновил производството и е указал да се изпрати на ответника препис от 

жалбата за становище в 7-дневен срок. Такова е депозирано на 28.07.2020 г. С 

определение от 30.07.2020 г., по реда на чл. 202, т. 3 АПК съдът се е 

произнесъл по жалбата, като е обявил отказа за възобновяване на спряното 

административно производство за нищожен. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

            В изпълнение на нарочни заповеди на административния ръководител, 

съдебните служители извършват периодични проверки на ненасрочените и 

спрените дела, резултатите от които се записват в създадени бланки-образец и 

се докладват на административния ръководител. 

            По проверените спирани административни дела, се установи, че 

стриктно и постоянно се следи и проверява дали пречките по движението на 

делата са отпаднали. Събраните сведения при извършените справки се 

докладват своевременно на съдията-докладчик, който от своя страна 

предприема мерки за възобновяване на производството. 
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             Своевременно, в определения шестмесечен срок по чл. 231, ал. 1 ГПК, 

съдът е възобновявал производството при постъпило искане от страна, като се 

е произнасял в четиридневен срок.  

            При постъпило по спряно производство искане за прекратяване на 

делото със заявление за оттегляне на жалбата, съдът своевременно, от 4 дни 

до 2 седмици, е прекратявал производството, като в определението липсва 

диспозитив за възобновяване. 

            По спираните на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и възобновени  

административни производства са извършвани ежемесечни или периодични 

справки по движението на преюдициалното дело. В срок от една седмица до 

по-малко от един месец след влизане в сила на постановения по 

обуславящото производство съдебен акт, производствата по спрените дела са 

възобновени. Всички дела са приключени, прекратени или решени, към 

датата на проверката, като само адм.д. № 252/2019 г. е висящо, насрочено за 

18.06.2021 г. Производствата по някои от делата са възобновени след 

извършена служебна справка, на която съдията се е позовал в определението 

за възобновяване, като този резултат, сочещ на отпадане на пречките по 

движение на делото не е отразен в бланката.   

Проблеми бяха установени в администрирането на отделни 

административни дела: спряното към датата на проверката адм.д. № 41/2015 

г., както и адм.д. № 398/2017 г., спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. 

чл. 631, ал. 1, вр. чл. 633 ГПК и възобновено на 11.06.2021 г., описано в акта 

по т. 3.1 от раздел II на акта. Производствата и по двете дела, образувани 

преди 01.01.2019 г. не са приключили, като докладчик по тях е съдия 

Карамфилова. При установени на 23.05.2019 г. и на 24.09.2019 г. 

обстоятелства, касаещи спряното адм.д. № 41/2015 г., а именно, че 

обуславящото гр.д. № 528/2016 г. на РС – Кюстендил е  приложено към гр.д. 

№ 1013/2018 г. на РС – Кюстендил, след като е върнато от ВКС с влязло в 

сила на 14.05.2019 г. решение, съдът с ръкописно определение едва от 

14.04.2021 г. е поискал преценката на жалбоподателя относно наличието на 

основания за възобновяване на производството по адм.д. № 41/2015 г. 

Предвид липсата на други процесуални действия и най-вече на изричен 

съдебен акт, съдът явно се е задоволил с преценката на страната, изразена в 

молба от 29.04.2021 г. за липсата на основания за възобновяване на 

производството, предвид образувани две други дела в РС – Кюстендил – гр.д. 

№ 1013/2018 г. и гр.д. № 1871/2018 г., като липсва съдебен акт, установяващ 

връзката с новопосочените дела и как те влияят на движението на 

административното производство. Аналогични са обстоятелствата по адм.д. 

№ 398/2017 г. Вместо служебно да се следи развитието и приключването на 

дело С-571/2018 г. в СЕС, справки са извършвани относно статуса на адм.д. 
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№ 560/2016 г. на АдС – Варна, по което е направено преюдициалното 

запитване. Въпреки, че трябва служебно да следи за отпадане на пречките, 

съдът е задължил ищеца да заяви дали са налице основания за възобновяване 

на производството, както и да представи доказателства по отпадане на 

пречките по движението на делото. Установено е, че решението по дело № С-

571/2018 г. на СЕС е постановено на 04.10.2018 г. Представените копия от 

решение по друго дело № С-501/2018 г. на СЕС и от определение № 1 по т.д. 

№ 2/2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС, двете от 

25.03.2021 г., може и да са във връзка и от значение за правилното решаване 

на спряното административно дело, но тази връзка по никакъв начин не е 

обективирана в акт на съда.  

   

3.7. Производства с отменен ход по същество през 2019 г. и 

през 2020 г. 

През 2019 г., според предоставената от съда справка, са постановени 

определения за отмяна на хода по същество по 16 административни 

първоинстанционни дела, като по 8 от тях докладчик е съдия Николета 

Карамфилова, по 4 – съдия Иван Демиревски, по 2 – съдия Галина Стойчева и 

по 2 – съдия Ася Стоименова. Едно от делата е образувано през 2017 г., 7 – 

през 2018 г. и 8 – през 2019 г. 

През 2020 г. са постановени 9 определения, по 9 дела,  за отмяна на 

хода по същество, 5 от които на съдия Николета Карамфилова, 2 – на съдия 

Иван Демиревски и 2 – на съдия Галина Стойчева. Четири от делата са 

образувани през 2019 г. и 5 – през 2020 г.  

При проверката на спираните административни производства, се 

установи още едно, образувано през 2019 г. адм. д. № 252/2019 г., на доклад 

на съдия Ася Стоименова, обявено за решаване през м. декември 2019 г., с 

постановено определение за отмяна на хода по същество на 09.01.2020 г.  

 

Проверени дела: 

Адм.д  № 63/2018 г. е образувано на 02.02.2018 г. по постъпила на 

същата дата жалба от физическо лице /ФЛ/ срещу заповед за  уволнение на 

ръководителя на ТП ДП „ФЗД“ при затвора – Бобов дол и предявени 

обективно кумулативно съединени с жалбата на основание чл. 204, ал. 2 АПК 

искове с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ против ГД „ИН“ - София. 

Делото е разпределено на същата дата от съдия Галина Стойчева, 

автоматично между четирима съдии, като един е изключен поради 

командироване в АССО и за докладчик е определена съдия Галина Стойчева, 

при натовареност 100 % за всеки съдия. 
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След оставяне на производството по делото без движение и 

постановяване на определение, с което жалбата е оставена без разглеждане и  

производството е  прекратено – отменено с определение № 8558 от 25.06.2018 

г. по адм.д. № 7737/2018 г. на ВАС, делото е върнато на АдС – Кюстендил за 

продължаване на съдопроизводствените действия. След предоставяне на 

правна помощ на жалбоподателя, с определение от 31.08.2018 г. съдът е 

конституирал страните в производството, изпратил е преписи от съдебните 

книжа на ответника по жалбата и на ответника по исковата молба, за писмени 

отговори в 14-дневен срок и е насрочил о.с.з. за 06.11.2018 г., отложено за 

събиране на доказателства за 04.12.2018 г., когато е даден ход по същество. 

С определение № 18 от 04.01.2019 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е оставил без движение исковата 

молба. Указал е на ищеца чрез назначения му процесуален представител 

отстраняване на констатираните нередовности. На един от ответниците е 

указано да представи доказателства. Делото е разгледано в насрочените две 

съдебни заседания на 21.05.2019 г. и на 09.07.2019 г., когато е даден ход по 

същество. 

С решение № 193 от 18.07.2019 г. съдът е отхвърлил жалбата срещу 

заповед от 15.02.2018 г. на началника на Затвора и ръководител на ТП ДП 

„ФЗД“ при затвора – Бобов дол. Прекратил е производството в частта по 

предявените искове с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ против ГД“ИН“ – 

София. С решение № 9725 от 16.07.2020 г. по адм.д. № 10167/2019 г., ВАС, 

Трето отделение е оставил в сила първоинстанционното решение. 

Адм.д.  № 256/2018 г. е образувано на 05.06.2018 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба срещу заповед на кмета на 

община Дупница за премахване на селскостопанска постройка. Делото е 

разпределено на същата дата от съдия Иван Демиревски, автоматично между 

четирима съдии и за докладчик е определена съдия Николета Карамфилова, 

при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След оставяне на жалбата без движение, настъпила смърт на един от 

жалбоподателите, конституиране на наследници, отстраняване на 

нередовностите в жалбата, с определение от 09.10.2018 г. съдът е 

конституирал страните в производството. Насрочил е о.с.з. на 01.11.2018 г. 

Указал е на ответника възможността за отговор в 14-дневен срок. Проведени 

са две редовни заседания на 01.11.2018 г. и на 13.12.2018 г., когато е даден 

ход по същество.  

С определение № 9 от 03.01.2019 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество. Насрочил е о.с.з. на 14.02.2019 г. 

Назначил е СТЕ. 
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В с.з. на 14.02.2019 г. съдът е дал ход на делото. Приел е 

заключението на вещото лице и е дал ход по същество. С решение № 44 от 

21.02.2019 г. съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна. С решение № 

3195 от 28.02.2020 г. по адм.д. № 4781/2019 г., ВАС, Второ отделение е 

оставил в сила първоинстанционното решение. 

Адм.д. № 451/2018 г. е образувано на 17.10.2018 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган протест на ОП - Кюстендил срещу 

Наредба за определяне и администриране на МТЦУ на територията на 

община Невестино. Делото е разпределено на 17.10.2018 г. от съдия Милена 

Алексова, автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен 

съдия Иван Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. Делото е 

разгледано от тричленен състав. 

След постъпване на изисканите от ответника доказателства по 

административната преписка, с определение от 12.11.2018 г. съдът е 

конституирал страните. Насрочил е о.с.з. за 12.12.2018 г. Приел е 

приложените към преписката доказателства. Разпоредил е съобщаване на 

оспорването по съответния ред. В с.з. на 12.12.2018 г. е даден ход на делото и 

същото е обявено за решаване. 

С определение № 25 от 11.01.2019 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество. Насрочил е о.с.з. за 20.02.2019 г., 

задължил е ответника да представи в пълен обем преписката по приемането 

на оспорената наредба. На посочената дата отново е даден ход по същество и 

с решение № 67 от 19.03.2019 г. съдът е отменил конкретни разпоредби от 

протестираната наредба. 

Адм.д. № 517/2018 г. е образувано на 29.11.2018 г. по постъпило по 

подсъдност на същата дата адм.д. № 11762/2018 г. на АССГ, което е 

образувано по жалба срещу потвърден с решение на ОДОП ревизионен акт. 

Делото е разпределено на същата дата от съдия Иван Демиревски, 

автоматично между четирима съдии и за докладчик е определен съдия Иван 

Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С определение от 03.12.2018 г. съдът е конституирал страните и е 

насрочил о.с.з. за 29.01.2019 г. Указал е най-общо доказателствената тежест. 

Указал е на ответника възможността за писмен отговор в 14-дневен срок. 

В о.с.з. на 29.01.2019 г. е даден ход по същество, който съдът е 

отменил с определение № 127 от 14.02.2019 г. Насрочил е о.с.з за 12.03.2019 

г. Допусната е ССЕ.  

В о.с.з на 12.03.2019 г. е даден ход на делото. Прието е заключението 

на вещото лице, даден е и ход по същество. 
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С решение № 82 от 09.04.2019 г. съдът е отменил обжалвания 

ревизионен акт. С решение № 14733 от 31.10.2019 г., ВАС, Първо отделение е 

оставил в сила обжалваното първоинстанционно решение. 

Адм.д.  № 530/2018 г. е образувано на 07.12.2018 г. по постъпила 

жалба по чл. 27 ЗУСЕСИФ след препирня за подсъдност. Според определение 

№ 14970 от 04.12.2018 г. на ВАС по адм.д. № 13627/2018 г. компетентен да 

разгледа жалбата е АдС – Кюстендил.  Делото е разпределено на същата дата 

от съдия Галина Стойчева, ръчно, на съдия Николета Карамфилова, 

първоначален докладчик по адм.д. № 468/2018 г., повдигнала спора за 

подсъдност. 

В насроченото първо с.з. на 28.02.2019 г. съдът е дал ход на делото. 

Оставил е без уважение искане за прекратяване поради недопустимост на 

жалбата, както и искане за допускане на гласни доказателствени средства. 

Приети са писмени доказателства и е назначена СГЕ. С.з е отложено за 

25.04.2019 г., когато е даден ход по същество. 

С определение № 330 от 02.05.2019 г. съдът е отменил протоколното 

определение за даване на ход по същество и е насрочил о.с.з. за 06.06.2019 г. 

Задължил е ответника да представи определени документи. 

В с.з. на 06.06.2019 г. съдът е дал ход на делото. Приел е писмени 

доказателства и го е обявил за решаване. С решение № 144 от 12.06.2019 г. 

съдът е отхвърлил като неоснователна жалбата. С решение № 6057 от 

26.05.2020 г. по адм.д. № 9207/2019 г. ВАС, Седмо отделение е оставил в сила 

първоинстанционното решение. 

Адм.д. № 560/2018 г. е образувано на 19.12.2018 г. по постъпила 

жалба по чл. 27 ЗУСЕСИФ след препирня за подсъдност. Според определение 

на ВАС, Седмо отделение, № 15748 от 17.12.2018 г. по адм.д. № 14011/2018 

г., АдС – Кюстендил е компетентен да разгледа жалбата. Делото е 

разпределено на същата дата от съдия Иван Демиревски, ръчно, на съдия 

Николета Карамфилова, първоначален докладчик по адм.д. № 483/2018 г., 

повдигнала спора за подсъдност. 

С определение от 18.01.2019 г. съдът е конституирал страните, 

насрочил е о.с.з. на 28.02.2019 г., отложено за 25.04.2019 г. за събиране на 

доказателства. На посочената дата съдът е дал ход на делото и го е обявил за 

решаване. 

С определение № 331 от 02.05.2019 г. съдът е отменил протоколното 

определение за даване на ход по същество и е насрочил о.с.з. за 06.06.2019 г. 

Задължил е ответника да представи определени документи. 

В с.з. на 06.06.2019 г. съдът е дал ход на делото. Приел е писмени 

доказателства и го е обявил за решаване. С решение № 145 от 12.06.2019 г. 

съдът е отхвърлил като неоснователна жалбата. С решение № 6745 от 
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04.06.2020 г. по адм.д. № 9206/2019 г., ВАС, Седмо отделение, е оставил в 

сила първоинстанционното решение. 

           Адм.д.  № 38/2019 г. е образувано на 24.01.2019 г. по постъпила жалба 

по чл. 27 ЗУСЕСИФ след препирня за подсъдност, приключила с определение 

на ВАС, Седмо отделение, № 876 от 22.01.2019 г. по адм.д. № 14422/2018 г. 

Делото е разпределено на същата дата от съдия Иван Демиревски, ръчно, на 

съдия Николета Карамфилова, първоначален докладчик по адм.д. № 475/2018 

г., прекратено  и изпратено по подсъдност на АдС – Благоевград, повдигнал 

спора за подсъдност. 
Първото о.с.з. е проведено на 14.03.2019 г., когато е отложено за 

25.04.2019 г. за събиране на доказателства. На посочената дата съдът е дал 

ход на делото и го е обявил за решаване. 

С определение № 332 от 02.05.2019 г. съдът е отменил протоколното 

определение за даване на ход по същество и е насрочил о.с.з. за 06.06.2019 г. 

Задължил е ответника да представи определени документи. 

В с.з. на 06.06.2019 г. съдът е дал ход на делото. Приел е писмени 

доказателства и го е обявил за решаване. С решение № 146 от 12.06.2019 г. 

съдът е отхвърлил като неоснователна жалбата. С решение № 5637 от 

14.05.2020 г. по адм.д. № 9210/2019 г., ВАС, Седмо отделение, е оставил в 

сила първоинстанционното решение. 

Адм.д.  № 50/2019 г. е образувано на 29.01.2019 г. по постъпила на 

същата дата жалба от община Кюстендил против решение от 11.01.2019 г. на 

зам.министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР. Делото е 

разпределено на същата дата от съдия Иван Демиревски, автоматично, между 

четирима съдии и за докладчик е определена съдия Галина Стойчева, при 

натовареност 100 % за всеки съдия. 

След изпращане на препис от жалбата на ответника и постъпване на 

изискани документи, с определение от 19.03.2019 г. съдията докладчик е 

конституирал страните. Приел е доказателствата по административната 

преписка. Дал е указания по разпределение на доказателствената тежест. 

Насрочил е о.с.з. за 12.04.2019 г., когато е дал ход на делото. Допуснал е СТЕ 

и заседанието е отложено за 04.06.2019 г., когато е даден ход по същество. 

С определение № 466 от 25.06.2019 г. съдът е отменил определението 

си за даване ход по същество. Задължил е ответника да представи в пълнота 

документацията във връзка с обществена поръчка. Насрочила е о.с.з. за 

24.09.2019 г., когато отново е даден ход по същество. 

С решение № 245 от 22.10.2019 г. съдът е отхвърлил жалбата. С 

решение № 7216 от 11.06.2020 г. по адм.д. № 393/2020 г. ВАС, Седмо 

отделение е оставил в сила първоинстанционното решение. 
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Адм.д. № 63/2019 г. е образувано на 11.02.2019 г. по постъпила на 

08.02.2019 г. директно в съда жалба от ФЛ срещу акт за установяване на 

публично общинско вземане  от 02.04.2014 г. Делото е разпределено на 

същата дата от съдия Иван Демиревски, автоматично, между петима съдии и 

за докладчик е определена съдия Ася Стоименова, при натовареност 100 % за 

всеки съдия. 

След изискване на административната преписка от отдел „МДТ“ – 

община Дупница, с определение от 05.03.2019 г. съдът е конституирал 

страните. Насрочил е о.с. за 29.03.2019 г., отложено за събиране на 

доказателства за 19.04.2019 г., когато е назначена ССЕ и е насрочено о.с.з. за 

17.05.2019 г. На посочената дата е даден ход на делото, прието е 

заключението по ССЕ и делото е обявено за решаване. 

 С определение № 440 от 17.06.2019 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване ход по същество и е оставил без разглеждане 

жалбата като процесуално недопустима. Прекратил е производството. С 

определение № 12619 от 26.09.2019 г. по адм.д. № 10636/2019 г., ВАС, Първо 

отделение, е оставил в сила първоинстанционното определение. 

Адм.д.  № 67/2019 г. е образувано на 12.02.2019 г. по постъпила на 

същата дата директно в съда жалба от ФНТС срещу заповед от 18.01.2019 г. 

на кмета на община – Дупница за одобряване на проект за изменение на 

ПУП-ПЗ. Делото е разпределено на същата дата от съдия Иван Демиревски, 

автоматично, между петима съдии и за докладчик е определена съдия Ася 

Стоименова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След отстраняване на нередовностите в жалбата и постъпване на 

преписката, изискана от ответника, с определение от 11.03.2019 г. съдът е 

конституирал страните, включително – заинтересовани, и е насрочил о.с.з за 

19.04.2019 г., когато делото е отложено за събиране на доказателства за 

31.05.2019 г., отново отложено за събиране на доказателства за 21.06.2019 г., 

когато е даден ход по същество. 

С определение № 506 от 19.07.2019 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване ход по същество, оставил е без разглеждане жалбата 

и е прекратил производството по делото. 

Адм.д.  № 79/2019 г. е образувано на 19.02.2019 г. по постъпил на 

същата дата чрез административния орган протест на ОП - Кюстендил срещу 

конкретна разпоредба от Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на 

община Кюстендил. Делото е разпределено на 19.02.22019 г. от съдия Иван 

Демиревски, автоматично, между петима съдии и за докладчик е определен 

съдия Иван Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. Делото е 

разгледано от тричленен състав. 
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След постъпване на изисканите от ответника доказателства по 

административната преписка, с определение от 05.03.2019 г. съдът е 

конституирал страните. Насрочил е о.с.з. за 17.04.2019 г., когато е дал ход по 

същество. С определение № 368 от 17.05.2019 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество. Насрочил е о.с.з. 

за 03.07.2019 г. Задължил е ответника да представи в пълен обем преписката 

по приемането на решение за изменение и допълване на Наредбата. На 

03.07.2019 г. отново е даден ход по същество и с решение № 191 от 

17.07.2019 г. съдът е отменил конкретни разпоредби от протестираната 

Наредба. 

Адм.д. № 150/2019 г. е образувано на 28.03.2019 г. по постъпила на 

същата дата, чрез административния орган, жалба от ФЛ с правно основание 

чл. 144, ал. 2 ДОПК. Делото е разпределено на същата дата от съдия Галина 

Стойчева, автоматично между петима съдии и за докладчик е определен 

съдия Иван Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След изискване на преписката по издаване на обжалвания акт, с 

определение от 08.05.2019 г. съдът е конституирал страните и е насрочил 

о.с.з. за 11.06.2019 г., когато е дал ход по същество. 

С определение № 479 от 04.07.2019 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество, оставил е без разглеждане 

жалбата и е прекратил производството по делото. С определение № 13435 от 

09.10.2019 г. по адм.д. № 10380/2019 г., ВАС, Осмо отделение, е оставил в 

сила обжалваното първоинстанционно определение. 

Адм.д. № 129/2019 г. е образувано на 18.03.2019 г. по постъпило на 

същата дата решение № 3732 от 14.03.2019 г. по адм.д. № 14803/2017 г. на 

ВАС, Седмо отделение, с което е обезсилено постановеното по адм.д. № 

147/2017 г. решение на АдС – Кюстендил и делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав. Жалбата е от ФЛ срещу АУПОВ за данък 

превозни средства на Отдел „МДТ“ – община Дупница. Делото е 

разпределено на 18.03.2019 г. от съдия Иван Демиревски, автоматично, 

между четирима съдии, с изключване на съдията, постановил обезсиленото 

решение и за докладчик е определена съдия Николета Карамфилова, при 100 

% натовареност за всеки съдия. 

С определение от 18.03.2019 г. съдът е конституирал страните по 

делото и е насрочил о.с.з. за 09.05.2019 г., когато е отложено за 20.06.2019 г. 

за събиране на доказателства. На посочената дата съдът е дал ход на делото и 

го е обявил за решаване. 

С определение № 458 от 24.06.2019 г. съдът без да отмени изрично 

хода по същество, е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството. 
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Адм.д. № 225/2019 г. е образувано на 03.05.2019 г. по постъпила на 

02.05.2019 г. жалба от община Кюстендил против решение от 17.04.2019 г. на 

зам.министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР. Делото е 

разпределено на 03.05.2019 г. от съдия Иван Демиревски, автоматично, 

между петима съдии и за докладчик е определена съдия Николета 

Карамфилова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След изискване на административната преписка от ответника, с 

определение от 29.05.2019 г. съдът е конституирал страните в производството 

и е насрочил о.с.з. за 19.09.2019 г., когато е даден ход по същество. 

С определение № 614 от 26.09.2019 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване ход по същество и е насрочил о.с.з. за 14.11.2019 г. 

Изискал е от ответника да представи в 3-дневен срок пълната 

административна преписка по проекта и проведената през 2014 г. обществена 

поръчка. 

В с.з. на 14.11.2019 г. отново е даден ход по същество и с решение № 

274 от 18.11.2019 г. съдът е отхвърлил жалбата като неоснователна. С 

решение № 5771 от 19.05.2020 г. по адм.д. № 652/2020 г. ВАС, Седмо 

отделение, е оставил в сила обжалваното първоинстанционно решение. 

Адм.д. № 360/2019 г. е образувано на 18.07.2019 г. по постъпила на 

17.07.2019 г. чрез административния орган жалба от ФЛ срещу заповед от 

21.06.2019 г. на кмета на община Кюстендил за одобряване на проект за 

ИПУП-ПР. Делото е разпределено на 18.07.2019 г. от съдия Иван 

Демиревски, автоматично, между петима съдии и за докладчик е определена 

съдия Николета Карамфилова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След отстраняване на нередовностите на жалбата и изискване на 

административната преписка, присъединяване на адм.д. № 364/2019 г. на АдС 

– Кюстендил, образувано по жалба на ЮЛ срещу същата заповед, с 

определение от 18.09.2019 г. съдът е конституирал страните в производството 

и е насрочил о.с.з. за 17.10.2019 г., отложено за 12.12.2019 г. за събиране на 

доказателства. За събиране на доказателства са проведени и о.с.з. на 

06.02.2020 г. и 20.02.2020 г. 

В последното о.с.з. е даден ход по същество. С определение № 216 от 

12.03.2020 г. съдът, без изрично да отмени хода по същество, е оставил без 

разглеждане жалбите и е прекратил производството по делото. С определение 

№ 11765 от 18.09.2020 г. по адм.д. № 8321/2020 г., ВАС, Второ отделение, е 

оставил без разглеждане ЧЖ на физическото лице срещу определение № 216 

от 12.03.2020 г. и е отменил определението на първоинстанционния съд в 

частта, с която жалбата на ЮЛ е  оставена без разглеждане, като е върнал 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. 



94 

 

Делото е постъпило в АдС – Кюстендил на 19.10.2020 г. С 

определение от 23.10.2020 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата на ЮЛ 

срещу заповед от 21.06.2019 г. на кмета на община Кюстендил за одобряване 

на проект за ИПУП-ПР и е прекратил производството по делото. С 

определение № 3219 от 10.03.2021 г. по адм.д. № 1750/2021 г., ВАС, Второ 

отделение е отменил обжалваното определение и е върнал делото за 

продължаване на съдопроизводствените действия, което е постъпило е в АдС 

– Кюстендил на 15.03.2021 г. 

С разпореждане от 16.03.2021 г., в изпълнение на указанията на ВАС, 

съдът е изискал от административния орган представяне на доказателства. С 

разпореждане от 30.03.2021 г. е насрочил о.с.з. за 22.04.2021 г., когато е дал 

ход по същество. 

С решение № 122 от 23.04.2021 г. съдът е отхвърлил жалбата на ЮЛ 

като неоснователна. На 07.06.2021 г. е постъпила КЖ срещу постановеното 

решение. Същата е оставена без движение с разпореждане от 07.06.2021 г. 

Съобщението е изпратено на 08.06.2021 г. и към момента на проверката не е 

върнато. 

Адм.д. № 506/2019 г. е образувано на 21.10.2019 г. по постъпила на 

18.10.2019 г. директно в съда жалба от ЮЛ срещу заповед от 28.08.2019 г. на 

ИД на ИА „АА“ към МТИТС за прекратяване на права, произтичащи от 

лиценз. Делото е разпределено на 21.10.2019 г. от съдия Иван Демиревски, 

автоматично, между петима съдии и за докладчик е определена съдия 

Николета Карамфилова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След изискване на административната преписка, с определение от 

06.11.2019 г. съдията е оставил без разглеждане  жалбата като просрочена и е 

прекратил производството по делото. С определение № 17756 от 31.12.2019 г. 

по адм.д. № 14607/2019 г., ВАС, Седмо отделение, е отменил определението 

на АдС – Кюстендил и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. 

Делото е постъпило в АдС – Кюстендил на 06.01.2020 г. и с 

определение от същата дата съдията е конституирал страните и е насрочил 

о.с.з. за 20.02.2020 г., когато е дал ход по същество. С определение № 181 от 

25.02.2020 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход 

по същество и е насрочил о.с.з. на 19.03.2020 г. Задължил е ответника да 

представи доказателства. В периода на обявеното извънредно положение с.з. 

е пренасрочено за 30.04.2020 г. и за 04.06.2020 г., когато е даден ход по 

същество. 

С решение № 126 от 10.06.2020 г. съдът е отхвърлил като 

неоснователна жалбата. С решение № 363 от 12.01.2021 г. по адм.д. № 
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8006/2020 г., ВАС, Седмо отделение, е оставил в сила обжалваното решение 

на АдС – Кюстендил. 

Адм.д. № 590/2019 г. е образувано на 06.12.2019 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба от ФЛ срещу ревизионен 

акт. Делото е разпределено на 06.12.2019 г. от съдия Иван Демиревски, 

автоматично, между петимата съдии и за докладчик е определена съдия 

Николета Карамфилова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След отстраняване на нередовности в жалбата, с определение от 

03.01.2020 г. съдът е конституирал страните в производството и е насрочил 

о.с.з. на 06.02.2020 г., когато е дал ход по същество. С определение № 1 от 

17.02.2020 г. протоколното определение за даване ход по същество е 

отменено и е насрочено о.с.з. на 19.03.2020 г. Ответникът е задължен да 

представи преписката по издаване на РА. В периода на обявеното извънредно 

положение с.з. е пренасрочено за 30.04.2020 г., когато делото е отложено за 

събиране на доказателства за 21.05.2020 г., когато е даден ход по същество. 

С решение № 124 от 09.06.2020 г. съдът е отменил частично 

обжалвания РА. С решение № 1996 от 16.02.2021 г. по адм.д. № 8569/2020 г., 

ВАС, Осмо отделение, е отменил изцяло обжалваното решение и е върнал 

делото за ново разглеждане от друг състав  със задължителни указания. 

Делото е получено в АдС – Кюстендил на 18.02.2021 г. и на 19.02.2021 

г. е образувано адм.д. № 56/2021 г., разпределено автоматично на съдия 

Галина Стойчева, като изборът е извършен между петимата съдии без 

изключване на съдия Карамфилова, постановила отменения съдебен акт. 

Адм.д.  №  96/2020 г. е образувано на 10.02.2020 г. по постъпила на 

същата дата чрез административния орган жалба от ФЛ срещу решение от 

13.01.2020 г. на Директора на ТД“НОИ“ – Кюстендил, с което като 

неоснователна е отхвърлена жалба срещу разпореждане за преизчисляване на 

пенсия. Делото е разпределено на 10.02.2020 г. от съдия Иван Демиревски, 

автоматично, между петимата съдии и за докладчик е определена съдия 

Николета Карамфилова, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

С определение от 10.02.2020 г. съдът е конституирал страните и е 

насрочил о.с.з. за 19.03.2020 г., пренасрочено за 30.04.2020 г., след това за 

18.06.2020 г., когато е даден ход по същество. С определение № 388 от 

22.06.2020 г. съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по 

същество. Насрочил е о.с.з. за 22.07.2020 г. Назначил е ССЕ. За приемането 

на заключението по горепосочената експертиза е делото е отложено за 

10.09.2020 г., когато е даден ход по същество.  

С решение № 199 от 17.09.2020 г. съдът е отхвърлил като 

неоснователна жалбата. С решение № 2162 от 18.02.2021 г. по адм.д. № 

12686/2020 г., ВАС, Шесто отделение, е оставил в сила обжалваното решение. 
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Адм.д.  № 177/2020 г. е образувано на 13.04.2020 г. по постъпила 

директно в съда на 23.03.2020 г. жалба от ФЛ срещу заповед от 12.03.2020 г. 

на Директора на РДГП – Кюстендил за налагане на дисциплинарно наказание 

„писмено предупреждение“ за срок от 5 месеца. Делото е разпределено на 

13.04.2020 г. от съдия Иван Демиревски, автоматично, между петимата съдии 

и за докладчик е определена съдия Николета Карамфилова, при натовареност 

100 % за всеки съдия. 

След изискване на преписката от административния орган и с оглед 

извънредното положение, с определение от 29.05.2020 г. съдът е 

конституирал страните и е насрочил о.с.з. на 18.06.2020 г., отложено за 

10.09.2020 г. за събиране на доказателства, когато е даден ход по същество. 

С определение № 555 от 28.09.2020 г. съдът е отменил определението 

за даване ход по същество и е насрочено о.с.з. за 14.10.2020 г. Ответникът е 

задължен да представи инструкция и длъжностна характеристика. В о.с.з. на 

14.10.2020 г. е даден ход по същество.  

С решение № 223 от 15.10.2020 г. съдът е отменил обжалваната 

заповед. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 03.11.2020 г. 

Адм.д. № 365/2020 г. е образувано на 08.09.2020 г. по постъпила на 

същата дата  жалба, директно в съда, от сдружение с нестопанска цел срещу 

мълчалив отказ на директора на ДГ“Св.Анна“ – Сапарева Баня за достъп до 

обществена информация. Делото е разпределено на 08.09.2020 г. от съдия 

Иван Демиревски, автоматично. между петимата съдии и за докладчик е 

определен съдия Иван Демиревски, при натовареност 100 % за всеки съдия. 

След изпращане на препис от жалбата на ответника за писмен 

отговор, с определение от 15.10.2020 г. съдът е конституирал страните и е 

насрочил о.с.з. за 17.11.2020 г., когато е дал ход по същество. С определение 

№ 903 от 16.12.2020 г., без да отмени изрично хода по същество, съдът е 

оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото. 

Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 13.01.2021 г. 

  

КОНСТАТАЦИИ: 

От общо 16 първоинстанционни административни дела, по които е 

отменен хода по същество през 2019 г., са проверени 14.  По 4 от тях съдът е 

прекратил производството, след като е отменил хода по същество, или без да 

го отменя изрично /съдиите Карамфилова и Демиревски/, като  само по едно 

от делата прекратителното определение е частично отменено и делото е 

върнато за продължаване на съдопроизводствените действия /производството 

е било образувано по жалба на ФЛ и по жалба на ЮЛ/. По едно от 

непроверените дела – адм.д. № 232/2017 г., определението за отмяна на хода 

по същество, постановено на 30.04.2019 г. е приложено  към служебната 
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справка. Съдът, след изслушване на страните и с оглед събраните по делото 

доказателства е приел предявените от 92 ФЛ по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ искове за 

недопустими, върнал е исковата молба и е прекратил производството по 

делото. По останалите 11 административни дела, 10 от които са проверени, 

съдът след като е отменил хода по същество е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. за събиране на конкретни доказателства. По едно от 

проверените дела, с определението за отмяна хода по същество съдът е 

оставил без движение исковата молба и е дал указания за отстраняване на 

нередовности, след изпълнение на които делото е разгледано в две о.с.з.  

През 2020 г. е отменен хода по същество по 10 първоинстанционни 

административни дела, 9 посочени в служебната справка и адм.д. № 252/2019 

г. От тях са проверени 7 дела, като едно /адм.д. № 252/2019 г./ е описано при 

спрените производства. По три от делата с определението за отмяна на хода 

по същество /при липса на изричен диспозитив по делата на доклад на съдия 

Демиревски и съдия Карамфилова/, съдът е оставил без разглеждане жалбата 

и е прекратил производството.  

            Способът е използван най-често от съдия Карамфилова – по 8 дела 

през 2019 г. и по 5 дела през 2020 г., т.е. по половината от делата с отменен 

ход по същество. Съдия Милена Алексова-Стоилова през проверените две 

години не е постановявала определения за отмяна на даден в о.с.з. ход по 

същество. Изключително рядко този процесуален способ е използван и от 

съдиите Галина Стойчева и Ася Стоименова. 

            Отмяната на хода по същество е допустимо и необходимо процесуално 

средство, чрез което се отстраняват допуснати процесуални нарушения, 

представляващи отменителни основания, изясняват се в пълнота 

фактическите обстоятелства от значение за правилното решаване на спора. 

Прекратяването на производството по административните дела, поради 

недопустимост на оспорването, след като е обявен ход по същество на делото, 

често се дължи на това, че правният интерес от обжалване на ИАА, или 

спазването на срока за обжалване, се установяват след събиране на 

многобройни доказателства, вкл. експертизи и съвкупната им преценка.  

           Само по едно от делата, след отмяна на хода по същество, 

производството е оставено без движение, отстранени са констатираните 

нередовности и делото е насрочено в о.с.з. за събиране по надлежен път на 

допълнителни необходими доказателства. В този случай причините се 

коренят в пропуски от страна на съдията-докладчик при подготовката и 

проучването на делото, било преди насрочване на  първото о.с.з., било преди 

приключване на производството в последното о.с.з. 

           По три от делата, насрочени за разглеждане в о.с.з. с определението за 

отмяна на хода по същество, в срока за произнасяне съдът е съобразил, че 
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определени обстоятелства са останали неизяснени и за изясняването им са 

необходими специални знания, поради което е назначил експертизи /СТЕ и 

ССЕ/. По останалите дела с отменен ход по същество и насрочени отново за 

разглеждане в о.с.з., съдът е установил необходимост от събиране на писмени 

доказателства за изясняване на спорните обстоятелства, като по всички дела 

ответникът – административен орган е задължен да представи в пълнота 

административната преписка, или определени документи. Причините и тук са 

в пропуски от страна на съдията докладчик, непроучил достатъчно 

задълбочено намиращите се по делото доказателствени средства преди 

постановяване на определението за насрочване на първото о.с.з. или преди 

последното о.с.з. 

           Независимо, че дадения ход по същество е отменян, не се установиха 

съществени забавяния по административните производства. По адм.д. № 

177/2020 г., благодарение на предприетите бързи процесуални действия по 

насрочване на заседанието след ОХС и постановения на следващия ден от 

приключване разглеждането на делото съдебен акт, няма никаква забава. 

Изключително бързо съдът, най-вече съдия Николета Карамфилова, е 

насрочвал заседанията след отмяна на хода по същество и е постановявал 

съдебния си акт. /адм.д. № 53082018 г., адм.д. № 560/2018 г. и адм.д. № 

38/2019 г./. Всички съдии, на които се е наложило да използват отмяната на 

хода по същество, са подходили изключително отговорно към организацията 

на движението на делата, за да не се наруши изискването за разглеждането им 

в разумен срок: постановявали са определението за отмяна на хода по 

същество, насрочвали са съдебните заседания и са обявявали  съдебните 

актове в кратки срокове.   

          В обобщение следва да се каже, че с оглед броя разгледани 

първоинстанционни дела през 2019 г. и през 2020 г. в АдС – Кюстендил, 

делът на тези с отменен ход по същество е незначителен. Все пак, съдиите 

следва да полагат всички усилия за всестранно и детайлно проучване на 

разпределените им на доклад административни производства, още повече, 

при прилагане на служебното начало в административния процес, те насочват 

страните към доказване на фактите и използване на определени 

доказателствени средства. 

 

               4.  Касационни административни производства 
През 2019 г. са разгледани общо 467 броя касационни дела, от които 

новопостъпилите са 394 /17 КАД и 377 КАНД/, а останалите несвършени от 

предходен период – 73 броя. 

Разгледаните през 2020 г. касационни дела са общо 405, от които 

новопостъпилите са 349, а висящи в началото на годината са 56 броя. От 
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разгледаните дела КАД са 17 броя, а КАНД - 388 броя. Сравнението с 2019 г. 

сочи запазване на броя на КАД и намаление на броя на КАНД, свързано с по-

малките постъпления. 

Всички образувани през 2019 г. и през 2020 г., както и останалите 

несвършени в края на 2020 г. КАНД, са приключени към датата на 

проверката. Приключени са и образуваните през 2019 г. и 2020 г. КАД. 

Според служебните справки, изготвени от АдС – Кюстендил и 

извършените проверки на описните и срочните книги, няма касационни 

административни дела, образувани преди 01.01.2019 г., които да не са 

свършени към датата на проверката. 

Не се установиха спрени и спирани през проверявания период 

касационни административни производства. През 2019 г. и 2020 г. няма 

касационни административни производства, по които да е отменян ходът по 

същество, освен едно. 

През 2019 г. е отменен ходът по същество по КЧАД № 212/2019 г. 

Делото е образувано на 23.04.2019 г. по постъпила частна касационна жалба 

против определение от 19.03.2019 г. на РС – Кюстендил, постановено по 

адм.д. № 1838/2017 г., с което производството е прекратено като 

недопустимо. По молба на касаторите, делото е насрочено и разгледано в 

о.с.з. на 22.05.2019 г., когато е обявено за решаване. С определение № 

432/12.06.2019 г. касационният състав /председател – съдия Иван 

Демиревски- докладчик и членове: съдиите Милена Алексова-Стоилова и 

Николета Карамфилова/ е отменил ходът по същество, конституирал е 

заинтересована страна в производството, взела участие в 

първоинстанционното дело пред РС – Кюстендил и е насрочил о.с.з. на 

10.07.2019 г. С определение от 08.08.2019 г. съдът е оставил в сила 

обжалваното определение на РС – Кюстендил. 

Поради липса на касационни административнонаказателни дела, 

образувани през 2019 г. и 2020 г., бяха проверени образувани през 2021 г. 

дела. Както е посочено по-горе, всички производства, образувани през 2019 г. 

и през 2020 г. са приключени и делата са върнати на първата инстанция. 

Проверени дела: 

КАНД  № 156/2021 г. /съдия Николета Карамфилова/ е образувано на 

18.05.2021 г. по постъпила касационна жалба от същата дата срещу решение 

на РС – Кюстендил по АНД № 58/2021 г. Разпределено е от председателя на 

съда, на случаен принцип, в деня на образуването, между всички съдии, при 

100% натовареност. С разпореждане от 19.05.2021 г. съдът е насрочил 

открито заседание за 23.06.2021 г., с указания да се призоват страните. 

КАНД № 120/2021 г. /съдия Иван Демиревски/ е образувано на 

14.04.2021 г. по постъпила касационна жалба от същата дата срещу решение 
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на РС – Кюстендил по АНД № 1231/2021 г. Разпределено е от председателя 

на съда, на случаен принцип, в деня на образуването, между всички съдии, 

при 100% натовареност. С разпореждане от 15.04.2021 г. съдът е насрочил 

открито заседание за 19.05.2021 г. Призовки за страните са изпратени на 

15.04.2021 г. В съдебно заседание от 19.05.2021 г. е даден ход, изслушани са 

страните и делото е обявено за решаване. По делото е постановено решение 

от 15.06.2021 г. 

КАНД  № 100/2021 г. /съдия Галина Стойчева/ е образувано на 

02.04.2021 г. по постъпила касационна жалба от същата дата срещу решение 

на РС – Кюстендил по АНД № 1270/2020 г. Разпределено е от председателя 

на съда, на случаен принцип, в деня на образуването, между всички съдии, 

при 100% натовареност. С разпореждане от 09.04.2021 г. съдът е насрочил 

открито заседание за 12.05.2021 г. с указания да се призоват страните. 

Призовки за страните са изпратени на 12.04.2021 г. В съдебно заседание от 

12.05.2021 г., с председател Галина Стойчева – докладчик  и членове 

Николета Карамфилова и Ася Стоименова, е даден ход, изслушани са 

страните и е даден ход по същество. С решение от 11.06.2021 г. 

Административен съд – Кюстендил е оставил в сила решението на РС – 

Кюстендил. 

КАНД  № 105/2021 г. е образувано на 05.04.2021 г. по постъпила на 

същата дата с писмо от РС – Дупница КЖ срещу решение по АНД № 

1188/2020 г. на РС – Дупница, 2-ри състав. Делото е разпределено на 

05.04.2021 г. от председателя на съда, автоматично между петимата съдии и 

за докладчик е определена съдия Ася Стоименова, при натовареност 100 % за 

всеки съдия. 

С разпореждане от 06.04.2021 г. на съдията докладчик КЖ е приета за 

редовна и допустима и делото е насрочено в о.с.з. на 12.05.2021 г., с 

призоваване на страните и ОП – Кюстендил. 

В с.з. на 12.05.2021 г. съдът /председател съдия Галина Стойчева и 

членове: съдиите Николета Карамфилова и Ася Стоименова/ е дал ход на 

делото. Докладвал е КЖ. Изслушал е страните и е дал ход по същество. 

Обявил е, че ще се произнесе с решение в срок. 

С решение № 136 от 11.06.2021 г. съдът е отменил решението на РС – 

Дупница и вместо това е постановил ново, с което е потвърдил наказателното 

постановление, издадено от началника на РУ – Дупница при ОД на МВР – 

Кюстендил. 

КАНД  № 117/2021 г. е образувано на 12.04.2021 г. по постъпила на 

същата дата с писмо от РС – Дупница КЖ срещу решение по АНД № 

1174/2020 г. на РС – Дупница, 1-ви състав. Делото е разпределено на 

12.04.2021 г. от председателя на съда, автоматично между петимата съдии и 
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за докладчик е определена съдия Милена Алексова, при натовареност 100 % 

за всеки съдия. 

С разпореждане от 13.04.2021 г. на съдията докладчик КЖ е приета за 

редовна и допустима и делото е насрочено в о.с.з. на 09.06.2021 г. с 

призоваване на страните и ОП – Кюстендил. 

В с.з. на 09.06.2021 г. съдът /председател съдия Иван Демиревски и 

членове: съдиите Николета Карамфилова и Милена Алексова/ е дал ход на 

делото. Докладвал е КЖ. Изслушал е страните и е дал ход по същество. 

Обявил е, че ще се произнесе с решение в срок. 

С решение № 142 от 15.06.2021 г. съдът е оставил в сила решението на 

РС – Дупница. 

Проверени КАД: 

При проверката на исковите производства по реда на чл. 203 и сл. 

АПК, са проверени и три касационни административни производства на АдС 

- Кюстендил, описани към съответните искови административни дела. Това са 

КАД № 514/2020 г. / исково административно дело № 201/2020 г./, КАД № 

580/2020 г. /исково административно дело № 225/2020 г./ и КАД № 138/2021 

г. /исково административно дело № 93/2020 г./. Постъпилите касационни 

жалби са администрирани от първоинстанционния едноличен състав, 

разгледал исковото производство. След изтичане на срока за отговор по КЖ, 

надлежно и своевременно администрираните жалби, заедно с делата, са 

предадени за образуване на касационните дела, което е извършено най-късно 

на следващия ден. КАД са разпределени от председателя на съда, или 

определен по заместване съдия. Разпределението е извършено автоматично, 

на случаен принцип между всички съдии от АдС – Кюстендил, при 

изключване на съдията, разгледал и решил исковото производство. 

Производствата са приключили по две от делата в срок до 2 месеца, а по 

едното от тях – в срок до 3 месеца, считано от образуване на делото до 

постановяване и обявяване на решението. Първото о.с.з., в което е 

приключило разглеждането на всяко от делата, е насрочено до 2 месеца от 

образуването. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

            Проверените касационни административни и 

административнонаказателни дела са образувани от председателя на АдС – 

Кюстендил в деня на постъпване на касационната жалба със съответното дело 

от първата инстанция. Разпределени са също от председателя на съда в деня 

на образуването им, автоматично, между всички съдии, при участие на 100% 

за всеки. Докладчикът по делото е определен на случаен принцип, а 
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тричленният състав, който разглежда и решава делото, съгласно утвърдените 

тримесечни графици на съдебните заседания. 

           С разпореждане на съдията докладчик е приключвана подготовката на 

делото за разглеждане в о.с.з. /при липса на произнасяне по доказателствата/, 

конституирани са страните в касационното производство, нареждана е 

размяна на книжата, давана е възможност за писмен отговор в 14-дневен срок, 

определян е срок за ангажиране и представяне на доказателства, насрочвано е 

о.с.з. в срок до 1 месец, по изключение – до 2 месеца.  Разглеждането на 

делата е приключвало в 1 о.с.з. Решенията са постановявани в срок до 1 месец 

или значително по-рано. 

           Установи се, че в  АдС – Кюстендил няма касационни 

административни  и административнонаказателни дела, образувани преди 

01.01.2019 г. и неприключили към извършване на проверката. 

           В периодите 2019 г. и 2020 г., както и към датата на проверката в АдС - 

Кюстендил няма спрени касационни дела. 

           Всички съдебни актове по касационните производства са постановени в 

установените процесуални срокове. 

           През 2019 г. се установи ОХС само по едно касационно дело – КЧАД 

№ 212/2019 г., разгледано в о.с.з. по молба на страна. В срока за 

постановяване на определението е установено, че в производството не е била 

конституирана и призована заинтересована страна, участвала в 

първоинстанционното съдебно производство. 

           Налага се категоричен извод за много добра организация на дейността 

по образуване, разпределяне, разглеждане, приключване на касационните 

производства и постановяване на съдебните актове в тези производства, от 

страна на административното ръководство на съда и на всеки съдия 

поотделно. 

 

               5.  Постановяване на съдебните актове. Срочност. Резултати от          

инстанционен контрол. 

 

                   5.1. Постановени от съдиите в АдС – Кюстендил 

съдебни актове през 2019 г. и през 2020 г.  

            През 2019 г.  в АдС – Кюстендил са постановени 694 броя решения по 

разгледаните в о.с.з. административни дела. В този брой са включени  и 96 

решения  по КАНД, разгледани в закрити заседания в периода януари – май 

2019 г., при действието на чл. 217, ал. 2, изр. 3 АПК /редакция ДВ, бр. 77/2018 

г., в сила от 01.01.2019 г., обявена за противоконституционна с Решение № 5 

на КС от 2019 г. – ДВ. бр.36 от 2019 г./ Съдия Иван Демиревски е постановил 

164 решения, от тях 19 по КАНД, разгледани в з.з., по които е бил докладчик. 



103 

 

Съдия Галина Стойчева е постановила 152 решения, от които 24 по 

разгледани в з.з. КАНД, по които е била докладчик. Съдия Милена Алексова-

Стоилова е постановила 149 решения, от които 20 по разгледани в з.з. КАНД, 

по които е била докладчик. Съдия Николета Карамфилова е постановила 147 

решения, от които 25 по разгледани в з.з. КАНД, по които е била докладчик. 

Съдия Ася Стоименова е постановила 82 решения, от които 8 по разгледани в 

з.з. КАНД, по които е била докладчик. 

           През 2019 г. в АдС – Кюстендил са постановени 364 броя определения, 

с които производствата по административни дела са прекратени. От тях 76 са 

постановени от съдия Иван Демиревски, 67 – от съдия Галина Стойчева, 81 – 

от съдия Милена Алексова-Стоилова, 66 – от съдия Николета Карамфилова и 

74 – от съдия Ася Стоименова. 

           През 2020 г. са постановени общо 574 броя решения по 

административни дела, разгледани в о.с.з. Съдия Иван Демиревски е 

постановил 118 решения, съдия Галина Стойчева е постановила 114 решения, 

съдия Милена Алексова-Стоилова е постановила 104 решения, съдия 

Николета Карамфилова е постановила 120 решения, съдия Ася Стоименова е 

постановила 118 решения. Постановените през 2020 г. определения за 

прекратяване на производството са общо 304, като 57 са постановени от 

съдия Иван Демиревски, 62 – от съдия Галина Стойчева, 51 – от съдия 

Милена Алексова-Стоилова, 59 – от съдия Николета Карамфилова и 75 – от 

съдия Ася Стоименова.  

 

                   5.2. Постановяване на съдебните актове в предвидените 

процесуални срокове 

              През 2019 г.  в АдС – Кюстендил няма постановени съдебни 

решения извън срока по чл. 172, ал. 1 АПК, или необявени съдебни 

актове, установено от направена в САС „Съдебно деловодство“ справка. 

Съдебните решения по КАД и КАНД през 2019 г. също са постановени в 

предвидения едномесечен процесуален срок, с оглед разпоредбата на чл. 228, 

вр. чл. 172, ал. 1 АПК /след отмяната на чл. 221, ал. 1 АПК – ДВ. бр. 77/2018 

г./ 

             По проверените първоинстанционни административни дела, 

разгледани по реда на чл. 145 и сл. АПК и чл. 203 и сл. АПК, както и по 

проверените касационни административни дела, проверяващите установиха 

стриктно спазване на предвидените процесуални срокове за постановяване на 

решенията, голяма част от които през 2019 г. са постановени и обявени и в 

много по-кратки срокове от 1 месец. По проверените производства, 

разгледани по реда на чл. 166 и чл. 167 АПК, както и образуваните по искане 

по чл. 75 ДОПК, съдиите са се произнасяли незабавно, в деня на постъпване 
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на книжата в съда. В изключително кратки срокове съдиите са се произнасяли 

и по разпределените им административни дела, чието разглеждане и 

решаване е предвидено в кратки процесуални срокове: обикновено са 

постановявали решенията си на следващия ден от последното о.с.з. или до 1-2 

седмици и само по едно от делата – в 1-месечен срок. 

              През 2020 г., съгласно справки от САС „Съдебно деловодство“ са 

установени 7 първоинстанционни административни дела, по които решенията 

не са обявени в срока по чл. 172, ал. 1 АПК. Разглеждането на всички тези  

дела, обаче, е приключило в периода 21.02.2020 г. – 28.02.2020 г. и съответно 

едномесечният срок за постановяване на съдебния акт е изтичал след 

обявяване на извънредното положение в страната ни. Три съдебни решения 

по КАД и 6 – по КАНД, през 2020 г. са обявени също извън едномесечния 

срок. Разглеждането на едно от делата е приключило на 19.02.2020 г., а по 

всички останали – на 04.03.2020 г. Причините са изцяло обективни и 

основателни, предвид обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г. В 

изпълнение на решение по протокол № 9/15.03.2020 г. на СК на ВСС и 

заповед № РД-12-40/16.03.2020 г. на председателя на АдС – Кюстендил, 

достъпът до съдебната сграда е бил забранен, вкл. и на магистрати и 

служители, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно утвърден 

график. Съдиите са изготвяли актовете си дистанционно и същите са обявени 

при възможност за това, или след отпадане на извънредното положение. 

        Налага се извод, че през проверявания период всички съдии от АдС – 

Кюстендил са постановили и обявили актовете си в установените 

процесуални срокове. Към датата на проверката не се констатираха 

необявени съдебни актове по приключени за разглеждане административни 

дела, освен тези, по които срокът все още не е изтекъл. 

 

                   5.3. Резултати от инстанционен контрол  

        През 2019 г. ВАС, като касационна инстанция, е сезиран по 229 

административни дела от подлежащите на обжалване актове по 474 броя 

дела, т.е. 52 % от подлежащите на обжалване съдебни актове не са 

обжалвани. Касационни жалби и протести са постъпили срещу 150 решения, 

частни касационни жалби – срещу 78 определения. Депозирана е била и 1 

молба за определяне на срок при бавност, която след надлежно 

администриране е изпратена на ВАС за произнасяне. В края на годината ВАС 

се е произнесъл по 225 касационни жалби и протести /вкл. постъпили и преди 

2019 г./ По 125 от делата касационните жалби са против решения. По 69 дела 

са подадените частни касационни жалби. Потвърдени са съдебните актове 

общо по 167 дела /74 %/, от които потвърдените решения са по 116 дела, а 

потвърдените определения – по 51 дела. Изцяло са отменени съдебните 
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актове по общо 50 броя дела, като решенията са по 30 дела. Частично са 

отменени 6 решения и 1 определение. Обезсилено е решението по 1 

административно дело. 

        През 2020 г.  на ВАС за разглеждане по компетентност са изпратени  

касационни жалби/протести по общо 227 дела. От свършените през годината 

878 броя административни дела на обжалване са подлежали 348 броя. От тях 

са обжалвани 163 броя дела., т.е. 53 % от подлежащите на обжалване 

административни дела не са били обжалвани. Касационни жалби и протести 

са постъпили срещу 167 решения, частни касационни жалби – срещу 58 

определения. В края на годината ВАС се е произнесъл по 225 касационни и 

частни касационни жалби и протести, съответно 167 са делата по касационни 

жалби срещу решения и 58 са делата по частни касационни жалби срещу 

определения. Потвърдени са съдебните актове общо по 176 от делата /78 %/, 

или 138 решения и 38 определения. Изцяло са били отменени актовете по 42 

броя дела, от които решенията по 22 дела и определенията по 20 дела. 

Частично са отменени 7 броя решения. През 2020 г. също е постъпила 1 молба 

за определяне на срок при бавност, която след надлежно администриране е 

изпратена на ВАС за произнасяне.     

        Сравнението на показателите за качество на съдебните актове през 

годините сочи на увеличение в процентно съотношение на потвърдените 

решения и определения спрямо общия брой оспорени съдебни актове, по 

които е налице произнасяне от касационната инстанция. От друга страна – 

намалява броят на отменените съдебни актове. 

        Следва да се отбележи, че качеството на постановяваните от съдиите в 

АдС – Кюстендил съдебни актове е предмет на задълбочен анализ в 

отчетните доклади на административния ръководител за 2019 г. и 2020 г. 

Освен, че е констатирано много добро качество на правораздавателната 

решаваща дейност, са посочени и допусканите слабости.  Набелязани са 

мерки за подобряване на дейността в това отношение: редовно обсъждане и 

анализиране на съдебната практика, с цел отстраняване на противоречията,  

участия в общи обучения и семинари, самообучение. 

 

           III. ИЗВЪРШЕНИ ОТВОДИ И ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ 

ЗАСЕДАНИЯ 

 

                1.   Извършени отводи и самоотводи през 2019 г. и през 2020 г. 

       Проверката на използването на института на отвода в АдС – Кюстендил 

се основава изцяло на предоставената служебна справка, изготвена от 

съдебния помощник и подписана от административния ръководител на съда. 
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       През 2019 г. съдиите от АдС – Кюстендил са се отстранили общо 57 пъти 

от разглеждането на  общо 30 административни дела: 26 първоинстанционни, 

2 КАД и 2 КАНД. По 13 дела /10 първоинстанционни административни, 2 

КАНД и 1 КАД/ са се отвели само първоначално определените докладчици, 

или извършени са по 1 отвод по всяко от тринадесетте дела. По 11 от делата 

/10 административни и 1 КАД/ са се отвеждали по 2 съдии и делата са били 

преразпределяни по два пъти. По 2 административни дела са се отвели по 

трима съдии и по 4 административни дела – по четирима съдии. 

       По всички дела посоченото основание за отстраняване от разглеждането 

им е чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, с изключение на едно – КАД № 228/2019 г., 

образувано на 07.05.2019 г., по което първоначално определеният докладчик 

– съдия Милена Алексова-Стоилова се е отвела на основание чл. 22, ал. 1, т. 2 

ГПК. Определеният при преразпределението докладчик – съдия Николета 

Карамфилова е участвала в разглеждането и решаването на делото. 

        По три от делата отвод за пръв път е направен в о.с.з.:  

        По адм.д. № 496/2018 г., образувано на 09.11.2018 г., в о.с.з. на 

16.04.2019 г. се е отвел съдия Иван Демиревски, на основание чл. 22, ал. 1, т. 

6 ГПК. В закрити заседания от 19.04.2019 г., 23.04.2019 г. и 24.04.2019 г. са се 

отвели съответно съдия Милена Алексова-Стоилова, съдия Галина Стойчева 

и съдия Николета Карамфилова. Делото е приключено от съдия Ася 

Стоименова. 

         По адм.д. № 232/2017 г., образувано на 27.07.2017 г. и разпределено на 

съдия Николета Карамфилова, тя се е отвела в о.с.з. на 04.11.2019 г. на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Делото е преразпределено на 05.11.2019 г. 

на съдия Милена Алексова-Стоилова, която се е отстранила от разглеждането 

му с определение от з.з. на 06.11.2019 г. Съдия Галина Стойчева, на която 

делото е преразпределено на 06.11.2019 г., го е приключила.  

        По адм.д. № 264/2019 г., образувано на 20.05.2019 г., в о.с.з. на 

12.12.2019 г. от разглеждането му се е отвела съдия Николета Карамфилова. 

Преразпределено е на съдия Иван Демиревски, който го е приключил. 

        Освен описаните по-горе три дела, по които първият от отводите е 

известно време след образуване на делото, по всички останали дела, отводите 

са извършени своевременно, между един ден и около седем дни от образуване 

на делото. Изключенията са само през съдебната ваканция, когато делото е 

разпределено на съдия, ползващ редовен отпуск. 

        

       През 2020 г.  извършените отводи са три пъти повече в сравнение с 2019 

г.  – 185, по общо 70 дела, от които 68 първоинстанционни административни, 

1 КАД и 1 КАНД. По всички дела и при всички отводи посоченото основание 

е чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. Постановените определения не са обсъждани, с оглед 
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обоснованост на отводите и посочване на конкретни обстоятелства, които 

могат да доведат до основателни, обективни съмнения в безпристрастността 

на съдебния състав.  

       По две от делата – адм.д. № 254/2020 г. и адм.д. № 255/2020 г., 

образувани на 17.06.2020 г. всички 5 съдии са се отстранили от разглеждането 

им, производствата са прекратени и делата са изпратени на ВАС /първото – 

на 10.07.2020 г., второто – 15.07.20202 г./ за определяне на друг 

административен съд, който да ги разгледа.  

        По КАНД № 188/2020 г. и КАД № 552/2020 г. са извършени по един 

отвод от член на съдебния състав, съответно на следващия и по-следващия 

ден от образуването на делата. 

        По 23 административни дела са се отвели последователно 4 от общо 

петимата съдии в АдС – Кюстендил. Голяма част от тези дела са 

преразпределени на съдия Ася Стоименова. По 12 административни дела са 

се отвели и тримата от общо петимата съдии. Двама от съдиите са се отвели 

по 15 дела. По един са извършените отводи по останалите 16 

административни първоинстанционни дела.  

        По 18 дела отводите са започнали и приключили в деня на образуването 

на делото или най-късно до 3 дни. 

        До 2 седмици процесуалните действия по отводите и преразпределението 

на делата са приключили до от 4 до 14 дни по 23 от делата. 

       От 15 дни до около 1 месец тези процесуални действия са продължили по 

15 дела. 

       По адм.д. № 311/2020 г., образувано и разпределено на 04.08.2020 г. на 

съдия Галина Стойчева, тя е постановила определение за отвод /единствен по 

делото/ в з.з. на 21.09.2020 г. Съдия Стойчева е ползвала редовен отпуск за 

времето от 10.08.2020 г. до 11.09.2020 г. 

       По адм.д. № 131/2020 г., образувано на 26.02.2020 г., първият отвод е 

направен от съдия Галина Стойчева в о.с.з. на 23.06.2020 г. В з.з. на 

25.06.2020 г. отвод е направила и съдия Николета Карамфилова. Съдия Ася 

Стоименова се е отвела с определение от з.з. на 02.09.2020 г., а съдия Милена 

Алексова-Стоилова – на 14.09.2020 г. Делото е разгледано от съдия Иван 

Демиревски. Съгласно предоставената от съда справка за ползвани от съдиите 

отпуски, съдия Стоименова е била в платен годишен отпуск през 2020 г. от 

24.08.2020 г. до 28.08.2020 г. и 08.09.2020 г. до 28.09.2020 г., като не е 

ползвала други видове отпуск. 

        Адм.д. № 173/2020 г., адм.д. № 174/2020 г., адм.д. № 175/2020 г. и адм.д. 

№ 176/2020 г. са образувани на 13.01.2020 г. по жалби на едно и също ФЛ 

срещу мълчаливи откази на представляващия сдружение „Съюз на ветераните 

от войните в България“, в качеството му на председател на ЦУС, за 
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предоставяне на достъп до информация, поискана с отделни заявления и 

касаеща период от четири последователни години. Адм. д. № 173/20101 г. и 

адм.д. № 174/2020 г. са разпределени на съдия Иван Демиревски, който на 

22.04.2020 г. се е произнесъл с разпореждания по всяко едно от делата. На 

01.06.2020 г. съдия Демиревски е постановил определенията за отвода си. 

Процедурата по отводите и преразпределението на делата е приключила на 

11.06.2020 г. Адм.д. № 175/2020 г. е разпределено първоначално на съдия 

Галина Стойчева, която е постановила определение за отвода си на 23.04.2020 

г. /като в системата от 13.01.2020 г. до 23.04.2020 г. това е първият вписан 

съдебен акт по делото/. Процедурата по останалите три отвода и 

преразпределението на делото е приключила на 21.05.2020 г. Адм.д. № 

176/2020 г. е разпределено първоначално на съдия Милена Алексова-

Стоилова, която се е отвела с определение от з.з. на 29.04.2020 г. /първи акт/. 

Последният, четвърти, отвод е извършен с определение от з.з. на 14.05.2020 г. 

        Последните пет описани административни дела са единствените, по 

които процедурата по отводите и преразпределянето им, е продължила 

неоправдано дълго, като причините не са обективни. 

 

        Като се има предвид резкия скок в броя на отводите през 2020 г., в 

сравнение с 2019 г., както и извършените последователни отводи на четирима 

от съдиите по голяма част от делата, всички на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 

ГПК, без посочване на обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в 

безпристрастността на съда, даже напротив - при изрично несподеляне на 

доводите на страната, поискала отвод на съдията. съдиите от АдС – 

Кюстендил следва да обсъдят извършените през 2020 г. отводи по 

административните дела и да дадат оценка на тяхната обоснованост и 

необходимост, „с оглед защита авторитета на съдебната власт“.  

 

                 2.   Отсрочени съдебни заседания през 2019 г. и през 2020 г.  

       Извършените констатации са въз основа на предоставени от съда 

служебни справки. 

 

        През 2019 г. в АдС – Кюстендил са били отсрочени съдебните заседания 

по 6 административни дела, на доклад на съдия Иван Демиревски – 

административен ръководител, насрочени в един заседателен ден – 17.12.2019 

г., както и по 6 дела, на доклад на съдия Галина Стойчева – 

зам.административен ръководител, насрочени в един заседателен ден – 

09.04.2019 г. Причина за отсрочване на съдебните заседания е заповед на 

председателя на ВАС за командироването на съответния съдия за съответния 

ден. Заседанията са отсрочени с разпореждания, постановени своевременно, 
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на 10.12.2019 г. по всяко от делата на доклад на съдия Демиревски. Всички 

дела са насрочени в о.с.з. на 21.01.2020 г. Шестте дела на съдия Стойчева са 

отсрочени с актове, постановени на 19.03.2019 г. и са насрочени в о.с.з. на 

12.04.2019 г. 

        Констатираните през 2019 г. отсрочвания на съдебни заседания са изцяло 

по обективни причини. Своевременно са постановени актове за отсрочване на 

насроченото заседание за възможно най-кратък период до следващото 

заседание.  

 

        През 2020 г.  са отсрочени 182 заседания по същия брой дела – 

административни първоинстанционни и административни касационни, 

насрочени в 46 заседателни дни. В периода на обявеното извънредно 

положение в страната, 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г., са отсрочени или 

пренасрочени 135 заседания по същия брой дела, насрочени в 38 заседателни 

дни. По причини внезапно заболяване и други здравословни проблеми, с 

разрешен отпуск, както и разрешен отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ, са 

отсрочени заседания по 41 /36 плюс 2 плюс 3/ дела, насрочени в общо 6 

заседателни дни, 4 от които на съдия Демиревски и по 1 на съдия Стойчева и 

съдия Карамфилова. Заседанията по 2 дела, насрочени на 01.07.2020 г. са 

били отсрочени с акт от 11.06.2020 г. за 15.07.2020 г., с оглед допусната 

грешка при насрочването, тъй като датата 01.07.2020 г. не е фигурирала в 

утвърдения предварително график за съдебните заседания през м. юли 2020 г. 

Заседанията за 07.09.2020 г. по 4 дела са отсрочени с актове от 08.06.2020 г., 

за 14.09.2020 г., тъй като при определяне на датата 07.09.2020 г. /понеделник/ 

не е съобразено обстоятелството, че това е почивен ден, тъй като 

официалният празник се пада в неделен ден. 

        Налага се извод, че в АдС – Кюстендил, през 2020 г. отсрочването на 

съдебни заседания по административните дела е основно по обективни 

причини, предвид обявеното в страната извънредно положение или 

възникнали внезапно здравословни и семейни причини. Страните са 

своевременно уведомявани за настъпилите промени в заседателните дни. 

Следващите съдебни заседания са насрочвани във възможно най-кратките 

срокове.  

        Няма отложени безпричинно съдебни заседания по вина на съдия, както 

през 2019 г., така и през 2020 г.  
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IV. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА 
ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТТА ПО ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА В АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

Общото организационно и административно ръководство на 

Административен съд - Кюстендил се осъществява от административния 

ръководител – председател на съда, съобразно правомощията по чл. 93, ал. 1 

ЗСВ. При изпълнението на своите функции той е подпомаган от  заместник 

административния ръководител – заместник председателя на съда и съдебния 

администратор. Настоящият административен ръководител - председател 

на АдС – Кюстендил е съдия Иван Христов Демиревски, встъпил в 

длъжност на 04.06.2018 г., в изпълнение на решение по протокол № 16, т. 1 от 

22.05.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Заместник 

административен ръководител – заместник председател е съдия Галина 

Атанасова Стойчева, назначена с решение по протокол № 31, т.6 от 

23.10.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС. Със заповед на 

административния ръководител на съда е упълномощена да подписва с първи 

подпис платежни документи при разпореждане с парични средства по 

сметките на АдС – Кюстендил. На основание издадена заповед  от 17.06.2019 

г. на административния ръководител на съда, с оглед разпоредбата на чл. 168, 

ал. 7, изречение първо ЗСВ, във всички случаи на отсъствие на председателя 

на АдС – Кюстендил, функциите му се поемат от зам.административния 

ръководител.  

Съдебен администратор на Административен съд – Кюстендил е 

госпожа Гергана Маринова.  

В Административен съд – Кюстендил няма обособени отделения. 

Съдиите заседават в еднолични първоинстанционни състави и в тричленни 

първоинстанционни или касационни състави. 

 В периода 01.01.2019 г. – 31.12.2020 г. правораздават петима съдии, 

формиращи пет еднолични първоинстанционни състава, както следва: 

съдия Галина Стойчева – III състав;         

съдия Иван Демиревски – V състав; 

съдия Милена Алексова-Стоилова – VI състав;  

съдия Николета Карамфилова – VIII състав; 

съдия Ася Стоименова – IX състав, от 04.02.2019 г. 

Предвид числеността на съдиите и разнородния характер на 

оспорванията, не са създадени специализирани по материя състави и всички 

съдии разглеждат всички видове дела, като участват в разпределението ми на 

100%. 



111 

 

В АдС – Кюстендил не са създадени постоянни тричленни съдебни 

състави, разглеждащи касационни административни дела и административни 

дела по оспорване на подзаконови нормативни актове, предвид числеността 

на съдиите. Съобразно утвърден тримесечен график на съдебните заседания, 

председателят на съда определя касационните състави, заседаващи на 

съответната дата.   

Административен съд – Кюстендил осъществява дейността си в 

собствена административна сграда, като разрешението за ползване е издадено 

в началото на м. януари 2012 г. Сградата се ползва съвместно с 

териториалните структури на Агенцията по вписванията и Областно звено 

„Охрана“. 

         Материалната база на съда е на много добро ниво и позволява на 

съдиите и съдебните служители да изпълняват задълженията си и 

правораздават при много добри условия. Съдът е технически обезпечен за 

нормалното функциониране. Разполага с техника, отговаряща на актуалните 

технически изисквания и осигуряваща необходимите нива на сигурност и 

надеждност при работа. Управлението на материалните активи и техниката е 

добро, осъществява се и постоянен контрол на разходите, целесъобразно се 

използва финансовия ресурс. 

В АдС – Кюстендил се констатира изключително ефективна вътрешна 

организация и оптимално добро управление на дейността във всичките й 

аспекти. Утвърдени са и действат редица вътрешни правила, политики и 

процедури за изграждане на система за финансово управление и контрол, за 

случайно разпределение на делата, за публикуване на съдебните актове, за 

повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители, за 

професионалната етика на съдиите и съдебните служители, за регламентиран 

достъп до различни информационни масиви, за командироване и атестиране 

на съдебни служители, за организация дейността на общото събрание, , за 

достъп до електронните съдебни дела в ЕПЕП, за  здравословни и безопасни 

условия на труда и много други. Наред с това административният 

ръководител на съда е издавал и редица заповеди, касаещи работата на 

съдиите и съдебните служители с цел оптимизация на сроковете по 

разглеждане и решаване на делата, разпределение на функциите и промени в 

длъжностите. 

През 2019 г. и 2020 г. не са издавани заповеди за наложени 

дисциплинарни и дисциплиниращи мерки на съдии и съдебни служители от 

АдС – Кюстендил.  

За постигнати високи резултати по конкретни задачи, на основание чл. 

7, вр. чл. 3.2. и чл. 9 ПОИСДТВ, със заповеди  от 06.12.2019 г. и 04.12.2020 г. 
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на председателя на АдС – Кюстендил, на магистрати и съдебни служители са 

определени допълнителни възнаграждения. 

С решение по протокол № 26/21.07.20202 г. на СК на ВСС, във връзка с 

участието в работна група за административни дела към Комисия „Съдебна 

карта, натовареност и съдебна статистика“, заместник председателят на съда, 

съдия Галина Стойчева, е поощрена с отличие „служебна благодарност и 

грамота“, както и с парична награда.  

Добра оценка заслужава и организацията на дейността през времето на 

съдебната ваканция през 2019 г. В края на всеки предходен месец, с изрична 

заповед на председателя на съда са одобрявани графици на дежурствата за 

следващия календарен месец. Разглеждането на делата, по които законът 

изисква незабавно произнасяне  се e извършвало в деня на постъпването им, 

като председателят е определял докладчика съобразно утвърдения график на 

дежурствата. Разпределението, администрирането и разглеждането на делата, 

се е осъществявало съобразно приетите Вътрешни правила за образуване и 

разпределение на делата в АдС – Кюстендил. 

През 2020 г. съдиите също са работили по утвърдени от 

административния ръководител на съда месечни графици на дежурствата. Чл. 

329, ал. 1 ЗСВ не се е прилагал, съгласно § 14 от ЗМДВИП. С оглед обявеното 

извънредно положение на територията на страната ни в периода  13.03.2020 г. 

– 13.05.2020 г., последвалата епидемична обстановка и решение на СК на ВСС 

по протокол № 9/15.032020 г. от 13.03.2020 г. до края на годината са издадени 

множество заповеди, отнасящи се до организацията на работата по 

администриране и разглеждане на делата и осъществяване на дейностите от 

съдии и съдебни служители: спазване на оповестените епидемични здравни 

мерки, въвеждане и отменяне на дистанционен режим на работа, достъп до 

съдебната сграда, съдебните зали и провеждането на о.с.з., работното време и 

работата на службите, подаване и получаване на съдебни книжа, вкл. по 

електронен път, съобщаване, призоваване и много други. 

Основен приоритет е качественото и своевременно административно 

правораздаване, постигано и чрез повишаване квалификацията на 

магистратите и съдебните служители. В АдС – Кюстендил  са създадени 

равни възможности за професионална изява и развитие на магистрати и 

съдебни служители. Активно се стимулира участието им в организирани 

обучения. Участието в семинари и обучения през 2020 г. е било предимно 

дистанционно. 

         В АдС - Кюстендил е постигнато равновесие между ролята на 

административния ръководител и тази на общото събрание на съдиите, което 

благоприятства добър професионален и колегиален климат, отлично 

взаимодействие и разбирателство, съответно много добри резултати при 
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изпълнение на служебните задължения. Създадените добри практики в 

дейността на съдебната администрация и правораздаването се развиват 

непрекъснато. Полагат се усилия за  издигане авторитета на съдебната 

институция и популяризиране на съдебната дейност сред гражданите, най-

вече подрастващите. Изключително добри резултати, качество и 

своевременност, са постигнати в съдебно-административното обслужване на 

гражданите. Работата на специализираната администрация е организирана 

много добре, при непрекъснат контрол по изпълнение на служебните 

задължения, унифициране на работните процеси, с цел взаимодействие и 

взаимозаменяемост на служителите.  

       Съставените от проведените открити заседания протоколи съдържат 

необходимите и изискуеми реквизити, изготвени са грамотно и са подробни, 

за което спомага и използваната система за аудиозапис в съдебните зали. 

       Делата се подреждат и съхраняват съгласно изискванията на ПАС. 

Съобщенията и призовките се изпращат незабавно на страните и другите 

участници в процеса, или най-късно на следващия ден от действията на съда, 

за които следва да бъдат уведомени. Резолюциите, разпорежданията и 

другите съдебни актове, касаещи пряко съдебните служители, се изпълняват 

незабавно, най-късно на следващия работен ден или в сроковете, които са 

указани. 

        Електронното правосъдие е един от приоритетите в дейността на съда. 

Създадени са електронни папки по делата, в които се сканират всички 

постъпващи документи и постановени съдебни актове. Оптимизира се 

достъпа до съдебна информация, като на интернет страницата на съда се 

публикуват и актуализират всички вътрешни актове, които имат отношение 

към гражданите и осигуряват публичност и прозрачност в дейността на 

съдиите. Публикуването на съдебните актове се извършва съобразно 

разпоредбите на ЗСВ. Гражданите имат достъп чрез интернет страницата на 

съда до образци на документи, графиците на съдебните заседания, 

постановените и влезли в сила съдебни актове и могат да правят справки по 

делата. 

        В АдС - Кюстендил се водят на електронен и/или хартиен носител 

изискуемите съгласно ПАС книги и регистри, както и въведени от съдебния 

администратор и водени допълнителни книги и регистри, улесняващи 

дейността и контрола върху определени процедури. Подробно в раздел от 

акта са описани констатациите по извършените проверки по водените книги и 

регистри. Същите се водят съобразно изискванията и се проверяват 

периодично от заместник председателя на съда – съдия Галина Стойчева. 
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Вътрешните правила за случайно разпределение на постъпващите дела в 
АдС - Кюстендил са изготвени на основание чл. 9 ЗСВ, чл. 157 АПК и чл. 35, 
ал. 4 ПАС, във връзка е Единната методика по приложението на принципа за 
случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 
административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, 
като определят организацията и реда за постъпване, образуване и 
разпределение на административните дела. Правилата се разискват, обсъждат 
и приемат с решения на общи събрания на съдиите от АдС – Кюстендил, по 
предложение на административния ръководите. Утвърждават се и се 
актуализират, съобразно приетите решения, със заповеди на 
административния ръководител. През проверения период в съда са действали 
Вътрешните правила за случайното разпределение, приети с решение на 
общото събрание на съдиите, проведено на 20.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 
г., утвърдени със заповед № РД-12-115/21.12.2018 г. на председателя на съда. 
Правилата са актуализирани на три пъти през 2019 г., с решения, взети на 
проведените общи събрания на съдиите, съответно утвърдени от 
председателя на съда, на 04.02.2019 г., 22.03.2019 г. и на 09.05.2019 г. 
Правилата са разгласени публично на интернет страницата на съда и всеки 
интересуващ се има достъп до тях. 

Върху постъпващите в регистратурата на съда жалби/искови молби, 
респ. придружителни писма към тях, се поставят два печата. В един от тях се 
отразяват входящият номер на документа, датата и часа /по бързите и 
незабавни производства/ на постъпване. Другият печат е всъщност 
възприетата в съда форма на акта за образуване на делото и в него се 
отразяват номера на образуваното дело, датата на образуване, подпис на 
образуващия съдия. 

Книжата, по които се образуват дела се предават за разпределение на 
председателя на съда, съобразно поредността на завеждането им, в деня на 
постъпването или на следващия работен ден, за определяне на вида на делото 
и съдията-докладчик. Делата се образуват при наличие на процесуалните 
изисквания за това. 

В АдС – Кюстендил делата се образуват по видове, съобразно 
разпоредбите на чл. 80, ал. 1, т.т. 5 и 9 и ал. 6 ПАС. Единствено по 
образуваните по чл. 197 – чл. 202 АПК дела бе констатирано неспазване на 
разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5, б. „б“ ПАС, като вместо частни 
административни дела се образуват административни дела.  

Съдията докладчик се определя съобразно поредността на постъпване 
на книжата, чрез електронно разпределяне, на принципа на случайния 
подбор, при използване на софтуерен продукт, предоставен и утвърден от 
ВСС. Електронното разпределяне на делата се извършва от 
административния ръководител, а в негово отсъствие - от заместник 
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административния ръководител. При отсъствие и на зам. административния 
ръководител разпределението се извършва от дежурен съдия, съгласно 
утвърден от председателя график на дежурствата. Дежурният съдия се 
замества от най-старшия измежду присъстващите съдии. 

Незабавно се докладват и разпределят делата, по които законът изисква 
произнасяне в кратки процесуални срокове. 

Касационните и административните дела, които по закон се разглеждат 
от тричленен състав, се разпределят на съдия докладчик чрез системата за 
случайно разпределение и се насрочват за разглеждане в деня, определен с 
график, утвърден от председателя на съда, за провеждане на заседания на 
тричленен състав. По частни касационни дела и частни касационни 
административнонаказателни дела, съдията докладчик се определя чрез 
системата за случайно разпределение на делата, а останалите двама членове 
са тези, които са включени в първото по график касационно заседание, 
следващо датата на образуване на делото, в което участва и докладчика. 
Графикът на съдебните заседания се изготвя на тримесечие и се одобрява със 
заповед на административния ръководител на съда. В него са посочени 
датите, дните, вида на делата, съдебните състави поименно и съдебните 
секретари. 

Предвидени са и правила за заместване на съдията докладчик при 
отсъствие. При невъзможност на член на състава да участва в разглеждането 
на дело, по което не е докладчик, но е в неговия състав, заместникът се 
определя със заповед на административния ръководител. 

Разпределението на всички дела се извършва в деня на тяхното 
образуване между всички съдии. По всички дела съдиите участват в 
разпределението им при 100% натовареност. Същата е натовареността и на 
административния ръководител и заместника му.  

Изключенията от принципа за случайното разпределение на делата и 

преписките са регламентирани изрично. Определени са правилата и случаите 
на прилагане на подбора чрез опциите „ „не участва“, „определен“ и „по 
дежурство“. В  чл. 17 са посочени основанията и причините за повторно 
разпределение на вече разпределено дело. Регламентирани са различни 
хипотези в отклонение от обичайното процесуално развитие: постъпила 
няколко пъти една и съща искова молба/жалба и образувани няколко дела с 
определени различни докладчици; обединяване на няколко различни дела за 
разглеждане в едно общо производство. 

За разпределението на всяко дело програмата генерира протокол от 
извършения избор, който се изпраща на сървъра на ВСС и се визуализира 
чрез интернет страницата на ВСС, разпечатва се на хартиен носител и се 
прилага по съответното дело. 
          Във връзка със случайното разпределение на делата, 
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административният ръководител е издал и редица  заповеди в периода 2019 г. 
- 2020 г. 

АдС – Кюстендил е един от натоварените административни съдилища в 
страната. През 2019 г. са разгледани общо 1260 броя административни дела, 
от тях 1018 броя са новопостъпилите дела, като е запазена тенденцията за 
постепенно увеличение на броя на новообразуваните административни дела. 
Средномесечно в съда са образувани около 85 броя дела. През годината на 
един съдия са разпределени средно по 204 дела, а за един месец средно по 17 
броя нови дела. Общият брой дела за разглеждане в АдС - Кюстендил през 
2020 г. е 1094 броя, от тях 892 са новопостъпилите дела. През 2020 г. 
средномесечното постъпление вече е 74 дела. Най-малко образувани дела 
има в периода на обявеното в страната извънредно положение, месец март - 
месец май. През годината на един съдия са разпределени средно по 178 дела, 
а за един месец – средно по 15 дела.  

Към 01.01.2019 г. несвършените дела от предходни периоди са 242 броя 

/169 първоинстанционни административни и 73 касационни 
административни дела/, докато към 01.01.2020 г. останалите несвършени дела 
са общо 202 броя, което сочи на подобряване срочността и ефективността на 
дейността на съда. Неприключените към 31.12.2020 г. дела са общо 216 броя, 
което като се имат предвид по-малките постъпления, сочи отново на 
влошаване, като за това има и обективни причини, коренящи се най-вече в 
епидемичната обстановка и предприетите извънредни мерки в страната.  

През 2019 г. от общия брой дела за разглеждане са свършени 1058, или 
84 %, съответно в 3-месечен срок са приключени 813 дела, което се равнява 
на 77 %. Със съдебен акт по същество са свършени 795 дела /75 %/ и 263 дела 
са прекратени. От първоинстанционните административни дела за 
разглеждане свършените в края на 2019 г. са 647, което е 82 %, като в 

тримесечен срок са свършени 440 дела или 68 %. Със съдебен акт по 
същество са приключени 416 /64 %/, а 231 /36 %/ са прекратените от този вид 
дела. При касационните административни дела свършените в края на 2019 г. 
са 411 или 88 %, съответно в рамките на 3-месечния срок свършените дела са 
373 /91 %/, като със съдебен акт по същество са приключили 379 от делата 
/92 %/ и 32  /8 %/ са прекратени.  

През 2020 г. общо са свършени 878 броя първоинстанционни 
административни и касационни дела, което се равнява на 80% от общо 
разглежданите 1094 дела. В тримесечен срок са приключени 72% от делата, 
или 634 броя дела. В сравнение с 2019 г. показателите са влошени, но следва 
да се има предвид, че това е годината на въведеното извънредно положение в 
страната заради вирусната пандемия, продължаваща и понастоящем. С акт по 

същество са приключени 654 броя дела и производствата по 224 дела са 
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прекратени. Свършените през 2020 г. първоинстанционни административни 

дела са 513 броя, или 74 %, съответно в рамките на тримесечния срок са 
свършени 323 дела или 63 %, като със съдебен акт по същество са 
приключени 327 дела и 186 са прекратени. От общия брой касационни дела 
за разглеждане свършените са 365 или 90%, съответно в тримесечен срок  - 
311 или 85 %, като със съдебен акт по същество са приключени 327 
касационни дела, а производствата по 38 /10 %/ са прекратени.  

Процентът натовареност при разпределение на постъпващите дела за 

всеки съдия в Административен съд – Кюстендил за 2019 г. и 2020 г. е 100%, 

в това число и за административния ръководител - съдия Иван Демиревски и 

зам. административния ръководител - съдия Галина Стойчева. 

През 2019 г. натовареността към брой дела за разглеждане по щат е 

17,50 дела месечно, а  действителната натовареност - 21,36 дела месечно. 

Натовареността към брой свършени дела по щат е съответно 14,69, а 

действителната натовареност - 17,93 дела месечно. 

През 2020 г. натовареността към брой дела за разглеждане по щат е 15,19 
дела месечно, а действителната натовареност — 18,23 дела месечно. 
Натовареността към брой свършени дела по щат е съответно 12,19, а 

действителната натовареност - 14,63 дела месечно.            
         Образуваните през 2019 г. първоинстанционни административни дела в 
АдС - Кюстендил са 624 броя, от които към 17.05.2021 г. /датата на изготвяне 
на справката/ са приключени 622 броя. Останалите несвършени дела са само 
2 - адм.д. № 26/2019 г., по ЗУТ, и адм.д. № 252/2019 г. по ЗУТ-ПУП, 
насрочени. Разпределен по съдии броят на първоинстанционните 
административни дела е: съдия Иван Демиревски – образувани и 
разпределени 133 броя, приключени 133 броя; съдия Галина Стойчева – 
образувани и разпределени 116 броя, приключени 116 броя; съдия Милена 
Алексова-Стоилова, образувани и разпределени 126 броя, приключени 125 
броя; съдия Николета Карамфилова, образувани и разпределени 133 броя, 
приключени 133 броя, съдия Ася Стоименова, образувани и разпределени 116 

броя, приключени 115 броя.  
          Образуваните през 2020 г. първоинстанционни административни дела 
са общо 543 броя, от които към 17.05.2021 г. са приключени с постановен 
съдебен акт 507 броя, или останалите несвършени дела са общо 36 броя, като 
8 от тях са обявени за решаване, спрени са производствата по 2 дела, а 
останалите 26 са насрочени за разглеждане в о.с.з. Тези дела, в по-голямата  
част, са образувани в периода от 08.10.2020 г. до 29.12.2020 г. По съдии 
данните са както следва: съдия Иван Демиревски – образувани и 
разпределени 116 броя, приключени 109 броя; съдия Галина Стойчева – 
образувани и разпределени 104 броя, приключени 97 броя; съдия Милена 
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Алексова-Стоилова – образувани и разпределени 107 броя, приключени 96 

броя; съдия Николета Карамфилова – образувани и разпределени 99 броя, 
приключени 95 броя, съдия Ася Стоименова, образувани и разпределени 117 
броя, приключени 110 броя.  
          В АдС – Кюстендил проверката не установи образувани преди 
01.01.2019 г. и неприключени административни дела, освен две, едно от 
които спряно, а това само по себе си е добър показател за дейността по 
организация движението на делата и приключване на разглеждането им в 
разумни срокове. 

  Делата по жалби срещу индивидуални административни актове се 

образуват в АдС – Кюстендил като административни дела, съобразно чл. 80, 

ал. 1, т. 5, б. „а“ ПАС. Докладчиците по делата се определят съобразно 

приетите и действащи в съда и разгласени публично вътрешни правила за 

разпределение на делата. 

          Проверените върнати от инстанционен контрол първоинстанционни 

дела са образувани предимно през 2019 г., докато проверените неприключени 

производства, са образувани през 2020 г., което е разбираемо, предвид 

обстановката в страната и факта, че към датата на проверката всички 

образувани през 2019 г. дела, освен две, са приключени.   

          Делата се образуват в деня на постъпване на книжата в съда, по 

изключение – на следващия първи работен ден, от председателя или 

зам.председателя, независимо дали са постъпили директно или чрез 

административния орган, чийто индивидуален административен акт се 

обжалва. Актът за образуване е във формата на печат, съдържащ номера на 

делото, датата на образуване, подпис на образуващия съдия. Разпределят се в 

деня на образуването им, от председателя на съда, респ. зам.председателя. 

Разпределението се извършва автоматично, на случаен принцип, при участие 

на всички съдии, при натовареност 100 % за всеки съдия, като изключение не 

правят и административните ръководители. Делата се комплектоват и 

докладват своевременно на съдията докладчик.  

          Съдиите извършват необходимата проверка по редовност и 

допустимост на жалбата в кратки, разумни срокове. Следи са за представяне 

или попълване на административната преписка по издаване на оспорения акт. 

За отстраняване на нередовностите в жалбата се дават ясни, точни и пълни 

указания. В кратки срокове съдиите се произнасят с определение за 

насрочване на делото за разглеждане в първо о.с.з. С това определение се 

конституират страните в производството, нарежда се извършване на размяна 

на книжата, окомплектоват се административните преписки, разпределя се 

доказателствената тежест. Първото о.с.з. е насрочвано от съдията докладчик в 

срок, съобразен с разпоредбата на чл. 157, ал. 1, предл. второ АПК. По всички 
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проверени дела първото о.с.з. е насрочено до два месеца от постъпване на 

жалбата в съда. 

          Обичайно  разглеждането на делата е приключвало във второто по ред 

съдебно заседание, или още в първото о.с.з., след събиране на писмени и 

устни доказателства и изслушване на допуснати експертизи. Констатирани са 

и изключения. При отлагане на с.з., следващата дата е в рамките на около 1 

месец, най-много – 2 месеца. Причините за отлагане на с.з. са свързани главно 

с необходимостта от всестранно и пълно изясняване на казуса и събиране на 

относимите и допустими доказателства, както и с предоставянето на 

възможност за реална защита на процесуалните права на страните направили 

неизчерпателно и несвоевременно доказателствените си искания. Нередовно 

призоваване на страните или други участници в производството не бе 

констатирано по проверените дела. Причина за отлагане на с.з., макар и 

рядко, е неизготвено в срок, обикновено по обективни причини, заключение 

по допуснатите експертизи. 

         Продължителността на проверените производства от датата на 

постъпване на жалбата, респ. – образуването на делото, до постановяване на 

решението най-често е около 5-6 месеца. По малка част от делата 

разглеждането и решаването е продължило до 2 месеца. Доколкото се 

констатират по-дълги срокове, по тези дела причините за продължителността 

на разглеждането им са основно обективни: отстраняване на нередовности в 

жалбата, прекратяване на производството и образуване на производство пред 

ВАС по обжалването му, приключило с отмяна на прекратителното 

определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените 

действия, несвоевременно направени от жалбоподателя доказателствени 

искания, проявена от същия липса на процесуална дисциплина.           

          Решенията по проверените дела са постановени и обявени в 

едномесечния процесуален срок по чл. 172, ал. 1 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, съобразно чл. 213а 

АПК. Обжалваните съдебни решения по проверените дела са потвърдени от 

ВАС. 

          Съдиите са се произнасяли бързо по постъпилите искания за издаване 

на изпълнителен лист, За издаването на изпълнителния лист е извършено 

надлежно отбелязване върху съдебния акт. Надлежно е отбелязано и 

влизането на решението в сила. 

           По делата, по които са постъпили искания за спиране изпълнението на 

оспорения административен акт по реда на чл. 166 АПК, съдиите са се 
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произнесли или незабавно, или до 7 дни. Постъпилите искания за спиране 

изпълнението на обжалваните индивидуални административни актове са 

разгледани по вече образуваните административни дела, не са отделени в 

частни административни производства, което е в съответствие с ПАС – чл. 

80, ал. 1, т. 5 и ал. 6. 

           Проверените неприключени административни производства са 

образувани през 2020 г. Продължителността на производствата /проверените 

дела са образувани през м. март и м. април 2020 г./, освен с епидемичната 

обстановка и взетите в тази връзка мерки, се дължи както на други обективни, 

така и на субективни причини: нередовни жалби, чието привеждане в 

съответствие с изискванията на закона предполага време; непълни или 

нечетливи копия от административните преписки по издаване на оспорените 

административни актове; даване възможност на жалбоподател да реализира 

правото си на защита по делото в пълнота, дори независимо от това, че той е 

бил длъжен да се погрижи за защитата на интересите си; провеждане на 

процедури по искания за предоставяне на правна помощ и освобождаване от 

задължението за такси и разноски в производството; непредприемане на 

допустимите дисциплиниращи мерки по отношение на страните и други 

участници в производството 

             Проверените първоинстанционни искови дела са образувани в деня на 

постъпване на книжата, или на следващия първи работен ден, от председателя 

на съда, от зам.председателя или от друг съдия. Разпределени са в деня на 

образуването им, от образуващия ги съдия, автоматично, при участие на 

всички съдии, при натовареност - 100 % за всеки съдия, без изключение. 

           Делата се подготвят и докладват своевременно на съдията докладчик. 

По всички проверени дела, по които едновременно с подаване на исковата 

молба от ищеца са направени и искания по чл. 83, ал. 2 ГПК и/или чл. 23, ал. 3 

ЗПП, съдиите служебно са събирали относимите доказателства и са 

провеждали процедурата по освобождаване от задължението за заплащане на 

такси и разноски по делата или за назначаване на особени представители, 

което обичайно е продължавало около месец. Необходимите проверки по 

редовност на исковата молба и допустимост на предявените искове са 

извършвани в кратки срокове от постъпване на книжата или след назначаване 

на особен представител на ищеца. Дават се ясни и точни указания за 

отстраняване на констатираните нередовности. В разумни срокове съдиите са 

постановявали определения за насрочване на делата за разглеждане в първо 

о.с.з., с които са конституирали страните, произнасяли са се по 

доказателствените искания и по разпределението на доказателствената 

тежест. Срокът за писмен отговор на исковата молба в 14-дневен, възприет от 

всички и прилаган безпротиворечиво. Първото о.с.з. е насрочвано до два 
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месеца от постъпване на исковата молба, по изключение – до 3 месеца, 

обикновено по делата, по които е проведена процедура по искане за 

предоставяне на правна помощ или са отстранявани нередовности по 

исковата молба. Производствата са разгледани и приключени почти по 

всички проверени дела след проведени три, по-рядко - две о.с.з. Заседанията 

са отлагани в срокове до един или два месеца, по изключение – три месеца, 

най-вече за събиране на доказателства. Общата продължителност на 

проверените искови производствата, приключили с решение, е от 5 месеца до 

8 месеца. Продължителността на приключилите с определение за 

прекратяване производства е от месец и половина до три месеца.         

Решенията са постановени в предвидения процесуален срок по чл. 172, ал. 1 

АПК. Съобщенията до страните са изпратени същия ден, на следващия или 

най-късно два дни след обявяване на съдебния акт. 

         По всички производства, с малки изключения, ОП – Кюстендил е 

конституирана като контролираща страна, уведомена е  и е призована за 

участие по делата. 

         Постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно от 

съдията докладчик, съобразно разпоредбата на чл. 213а АПК. Своевременно 

са образувани и КАД, разглеждани от тричленен състав на същия съд. 

Производствата по проверените първоинстанционни административни 

дела  с по-кратки процесуални срокове /ускорено производство/ по специални 

закони, са образувани в деня на постъпване на документите в съда от 

председателя на съда, разпределени са незабавно и са докладвани също 

незабавно на определения докладчик. Делата са разпределени между всички 

петима съдии, при 100% участие за всеки съдия. 

            Проверката на образуваното по Изборния кодекс  административно 

дело установи стриктно спазване на сроковете по чл. 459, ал. 5 и ал. 7  ИК.  

По останалите проверени ускорени производства, които са по чл. 27 

ЗУСЕСИФ, общата продължителност на делата от постъпване на жалбата до 

приключване на разглеждането им в последно съдебно заседание  и 

постановяване на решението, е от три и половина  месеца до 9 месеца, като не 

е спазен 2-месечния срок, в който съдът следва да разгледа делото и да 

постанови решението си – чл. 27, ал. 5 ЗУСЕСИФ. Съдебните актове са 

постановени или в кратки срокове – на следващия ден  и до 4 дни от 

обявяване на делото за решаване, или в едномесечен срок. Причините за 

неспазване на кратките срокове са  различни: нередовни жалби, 

неокомплектовани в пълнота административни преписки, неизготвени или 

непредставени в срок заключения по допуснатите експертизи, обявеното в 

страната извънредно положение заради епидемията дългите срокове при 

определяне на датата на първото о.с.з., както и между заседанията при 
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отлагането им. Следва да се подчертае, че всички съдии се произнасят в 

изключително кратки срокове по редовността и допустимостта на жалбите, по 

доказателствата, определят срокове за изпълнение на дадените указания.  

С цел ускоряване на производството и максимално доближаване до 

предвидения в закона двумесечен срок за разглеждане и решаване на делата, 

следва да бъдат дадени препоръки за възможно най-кратки срокове за 

определяне на датата на първото о.с.з. или при отлагане на съдебните 

заседания.  

По тези производства всички съдии определят д.т. като 

пропорционални, съобразно чл. 27, ал. 6 ЗУСЕСИФ.  

            По всички проверени първоинстанционни дела, съдиите постановяват 

ръкописни актове върху други документи по делото, което е недопустимо с 

оглед въвеждане на електронното правосъдие и електронните досиета по 

делата.  

            Частните административни производства, образувани и разгледани в 

АдС – Кюстендил, както през 2019 г., така и през 2020 г., не са много на брой. 

Най-голям е броят на частните административни дела, образувани по чл. 75 

ДОПК. Образуваните по искания, разглеждани  по реда на чл. 166 АПК 

частни административни дела са малко, като през 2020 г. е образувано само 

едно такова дело. Делата са образувани при спазване на разпоредбите на чл. 

80, ал. 1, т. 5 и ал. 6 ПАС. От всички образувани частни дела най-голям е 

делът на тези, по които се изисква незабавно произнасяне, в закрито 

заседание. 

             Всички проверени дела са образувани и разпределени в деня на 

постъпване на искането от председателя, зам.председателя или от друг съдия. 

Разпределението е извършено ръчно, на дежурен съдия, съобразно 

действащите и публично разгласени Вътрешни правила за разпределение на 

делата 

              Всички производства са разгледани и решени според изискването за 

незабавност на произнасянето по исканията по чл. 252, ал. 1 АПК, чл. 166 

АПК  и чл. 75 ДОПК, в деня на постъпване на книжата.  

             Изключително добре е организирана дейността по образуване, 

разпределяне, разглеждане, приключване на касационните производства и 

постановяване на съдебните актове в тези производства, в установените 

процесуални срокове. Заслугата е както на административното ръководство 

на съда, така и на всеки съдия поотделно. Проверените касационни 

административни и административнонаказателни дела са образувани от 

председателя на АдС – Кюстендил в деня на постъпване на касационната 

жалба със съответното дело от първата инстанция. Разпределени са също от 

председателя на съда в деня на образуването им, автоматично, между всички 
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съдии, при участие на 100% за всеки. Докладчикът по делото е определен на 

случаен принцип, а тричленният състав, който разглежда и решава делото, 

съгласно утвърдените тримесечни графици на съдебните заседания. 

           С разпореждане на съдията докладчик е приключвана подготовката на 

делото за разглеждане в о.с.з. /при липса на произнасяне по доказателствата/, 

конституирани са страните в касационното производство, нареждана е 

размяна на книжата, давана е възможност за писмен отговор в 14-дневен срок, 

определян е срок за ангажиране и представяне на доказателства, насрочвано е 

о.с.з. в срок до 1 месец, по изключение – до 2 месеца.  Разглеждането на 

делата е приключвало в 1 о.с.з. Решенията са постановявани в срок до 1 месец 

или значително по-рано. 

           Установи се, че в  АдС – Кюстендил няма касационни 

административни  и административнонаказателни дела, образувани преди 

01.01.2019 г. и неприключили към извършване на проверката. 

           В периодите 2019 г. и 2020 г., както и към датата на проверката в АдС - 

Кюстендил няма спрени касационни дела. 

           Всички съдебни актове по касационните производства са 

постановени в установените процесуални срокове. 

           През 2019 г. се установи ОХС само по едно касационно дело – КЧАД 

№ 212/2019 г., разгледано в о.с.з. по молба на страна. В срока за 

постановяване на определението е установено, че в производството не е била 

конституирана и призована заинтересована страна, участвала в 

първоинстанционното съдебно производство. 

           В изпълнение на издадени от административния ръководител на АдС – 

Кюстендил заповеди, се извършват периодични проверки на ненасрочените, 

вкл. спрени дела, резултатите от които се докладват на административния 

ръководител. 

          По проверените спрени и спирани административни дела, се установи, 

че се следи и проверява дали пречките по движението на делата са отпаднали. 

Събраните сведения при извършените справки се докладват своевременно на 

съдията-докладчик, който от своя страна предприема мерки за възобновяване 

на производството или разпорежда извършване в определени срокове на 

следващи справки. 

          Своевременно, в определения шестмесечен срок по чл. 231, ал. 1 ГПК, 

съдът е възобновявал производството при постъпило искане от страна, като се 

е произнасял в  кратки срокове. 

         По спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК административни 

производства са извършвани ежемесечни или периодични справки по 

движението на преюдициалното дело. По този начин отпадането на пречките 

по движение на делото са установявани своевременно и своевременно 
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спряното производство е било възобновявано. Констатираните непрецизни 

администрирания по единични първоинстанционни дела, следва да се 

избягват, а направените в тази връзка изводи се налагат, поради 

обстоятелството, че тези производства са образувани преди 01.01.2019 г. и все 

още не са свършени. Следва да се обърне внимание на администриране на 

спрените производства във връзка с образувано в СЕС дело по преюдициално 

запитване, като съдиите дават конкретни и ясни указания на съдебните 

служители за извършване на справките. Когато съдът е служебно задължен да 

следи за отпадане на пречките по движение на делото, не следва да възлага 

тази преценка на страните. Всяка връзка с обуславящото производство следва 

да се установи с изричен акт на съда. 

През 2019 г.  в АдС – Кюстендил е отменен ходът по същество по 16 

първоинстанционни административни дела, а през 2020 г.  - по 10 

първоинстанционни административни дела. През 2019 г. е отменен ход по 

същество и по едно разгледано в о.с.з. КЧАД. 

            Отмяната на хода по същество е допустимо и необходимо процесуално 

средство, чрез което се отстраняват допуснати процесуални нарушения, 

представляващи отменителни основания, изясняват се в пълнота 

фактическите обстоятелства от значение за правилното решаване на спора. 

През 2019 г. и особено през 2020 г. в АдС – Кюстендил, делът на делата с 

отменен ход по същество е незначителен. Прекратяването на производството 

по административните дела, поради недопустимост на оспорването, след като 

е обявен ход по същество на делото, често се дължи на това, че правният 

интерес от обжалване на ИАА, или спазването на срока за обжалване, се 

установяват след събиране на многобройни доказателства, вкл. експертизи и 

съвкупната им преценка. По голяма част от делата, по които ходът по 

същество е отменен, съдиите в срока за произнасяне са установили 

необходимост от събиране на още доказателства за изясняване на спора: 

експертизи и писмени доказателства, като по всички дела ответникът – 

административен орган е задължен да представи в пълнота 

административната преписка, или определени документи. Причините са в 

пропуски от страна на съдията докладчик, непроучил достатъчно задълбочено 

намиращите се по делото доказателствени средства преди постановяване на 

определението за насрочване на първото о.с.з. или преди последното о.с.з. 

          По делата с отменен ход по същество не се установиха съществени 

забавяния в производството. Всички съдии, на които се е наложило да 

използват отмяната на хода по същество, са подходили изключително 

отговорно към организацията на движението на делата, за да не се наруши 

изискването за разглеждането им в разумен срок: постановявали са 

определението за отмяна на хода по същество, насрочвали са съдебните 
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заседания и са обявявали  съдебните актове в кратки срокове.  

Препоръчително е съдиите да полагат своевременно усилия за всестранно и 

детайлно проучване на разпределените им на доклад административни 

производства, още повече, при прилагане на служебното начало в 

административния процес, те насочват страните към доказване на фактите и 

използване на определени доказателствени средства. 

           През 2019 г. и 2020 г.  в АдС – Кюстендил няма постановени 

съдебни решения по първоинстанционни административни дела извън 

срока по чл. 172, ал. 1 АПК, или необявени съдебни актове. Съдебните 

решения по КАД и КАНД през 2019 г. и през 2020 г. също са постановени в 

предвидения едномесечен процесуален срок, с оглед разпоредбата на чл. 228, 

вр. чл. 172, ал. 1 АПК /след отмяната на чл. 221, ал. 1 АПК – ДВ. бр. 77/2018 

г./ Незабавните и бързи частни административни дела са разгледани и решени 

в определените процесуални срокове.  

        Сравнението на показателите за качество на съдебните актове през 

годините сочи на увеличение в процентно съотношение на потвърдените 

решения и определения спрямо общия брой оспорени съдебни актове, по 

които е налице произнасяне от касационната инстанция. От друга страна – 

намалява броят на отменените съдебни актове. С оглед резултатите по 

осъществения от ВАС инстанционен контрол на актовете на съдиите от АдС 

– Кюстендил, се налага извод за много добро качество на постановяваните 

съдебни решения и определения. Проверката не констатира и противоречива 

практика между отделните съдебните състави в АдС – Кюстендил. 

       В АдС – Кюстендил няма отсрочени безпричинно съдебни заседания по 

административни дела. Отсрочването или пренасрочването на съдебното 

заседание се извършва своевременно, страните са уведомявани и следващото 

заседание е редовно провеждано.  

       Не се установиха по категоричен начин необосновани и безпринципни 

отводи в АдС - Кюстендил. Като се има предвид резкия скок в броя на 

отводите през 2020 г., в сравнение с 2019 г., както и извършените 

последователни отводи на четирима от съдиите по голяма част от делата, 

всички на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, без посочване на конкретни 

обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в безпристрастността на 

съда, даже напротив - при изрично несподеляне на доводите на страната, 

поискала отвод на съдията. съдиите от АдС – Кюстендил следва да обсъдят 

извършените през 2020 г. отводи по административните дела и да дадат 

оценка на тяхната обоснованост и необходимост.  

 

         Констатираните добри резултати и  практики в работата на съда,  

съдиите и съдебните служители по отношение на срочността на 
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производствата по различните видове дела и по постановяване на съдебните 

актове, по съобщаване и уведомяване на страните и другите участници в 

производството с актовете на магистратите, по администриране на 

преписките и делата, жалбите, молбите и заявленията, сочат на 

професионализъм, добросъвестност, постоянство и отговорност при 

изпълнение на служебните задължения. Дадените препоръки  целят 

подобряване на дейността в отделни нейни аспекти, както и прецизиране на 

процесуалните действия по администриране на отделните видове дела. 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

                              

                                         П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

          I. Административният ръководител на Административен съд –

Кюстендил  да упражни правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 ЗСВ, като 

предприеме мерки относно: 

     1.  Образуване на постъпилите жалби по чл. 197 АПК срещу 

изричен отказ на административен орган да разгледа по същество 

отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ 

административен акт, съобразно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5, 

б. „б“ ПАС; 

      2. Осъществяване на ефективен контрол по администрирането 

на спрените производства по административни дела. Създаване на 

ред за извършване на справките по дела на СЕС, образувани по 

преюдициални запитвания, във връзка с които са спрени на 

основание чл. 631 ГПК административни производства; 

      3. Вписване на точен час на постъпване на исканията по чл. 

250 АПК, освен в специалната книга, съобразно изискването на чл. 

251, ал. 3 АПК, но и в регистърния печат, още при постъпване на 

искането в съда.  

          II. Административният ръководител на Административен съд – 

Кюстендил да упражни правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 5 ЗСВ, като свика 

общо събрание на съдиите от АдС - Кюстендил, на което: 

                          1. Да ги запознае с акта за резултати от извършената 

комплексна планова проверка в АдС - Кюстендил, възложена със заповед № 

ПП-21-20/25.05.2021 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет; 



2. Aa ce o6cr,4xr or arllvrvre B ArC KrocreuAlan

KOH CTATI'IP AHI4TE TIP OONCMI4 :

. uo aAMI4HIacTpI4paHe HA CTIPCHI{TE IIPOI{3BOACTBA: CICASA IWI AA CC

rrocTaHoBrBa HoB aKT 3a CnUpaHe Ha [poI43BoAcTBOTO IIO AeJIOTO, aKO TO

Betre e 6uno crrprHo Ha cbrrloro ocHoBaHI4e, Ho BbB Bpb3Ka c Apyro I43pI4rrHo

nocoqeHo crAe6uo [poll3BoAcrBo I'IJILI Apyro Aeno na CEC?

o ro ycKopeHr4re rrpor43BoAcrBa, o6pa:ynaHl,I ro 3yCECI4O la ce o6ctApr

neo6xoAuMocrra or cBoeBpeMeHHo flpoytlBaHe Ha Aenara Lr cbKpalrlaBaHe Ha

cpoKoBere rrpu olpeAenrHe Ha AarLrre Ha orKpI{TI4re crAe6nv3acel.anr4fl;

. no neo6xoAraMocrra kr o6ocnonaHocrra Ha I{3BrpIIIeHLITe npe3 2020 r.
orBoALI Ha ocHoBaHI,Ie qlt. 22, an 1,r.6 fnK.

Cpor sa ugnHIHeHLIe Ha npenoprxure:
Ha ocHosaHr.re .il.58, wt.2 or 3arona sa crAe6Hara BJIacr orlpeAenflM

AByMeCeqeH cpoK, cql,rTaHo oT llon)rqaBaHe Ha HacTosIrII4t aKT, 3a u3nsnHeHlle Ha

IIperopbKl{Te.

Ha ocnonaHlre .il.58, ar.3 or 3axona sa crAe6HuraBIracl HacrotlqurT aKT aa
ce a3nparv Ha rrpeAceAareJr{ Ha AArvrusucrparuBeH cbA - KrocrenAru, r<ofito n
eAHOCeAM[rreH CpoK cneABa Aa 3a[o3Hae c HeI'o [poBeptBaHI,ITe cbul,'x v Ia
yBeAoMr4 nega6asHo rJraBHVr uHcrreKTop 3a r43rrbJIHeHI,Iero Ha 3aAbn)KeHl{ero cI,I,

KaTO r{3rlpryrldld CIIlrCbK C I.aTa Lr rroArrnc Ha BceKLr oT npoBepflBaH[Te cE.AI4kI.

B eAHoceAMr.rrreH cpoK or I,I3Tr4qaHe Ha cpoKa 3a I,I3rIbJIHeHI4e Ha

npenopbKrrre, Ha ocHoBaHI4e rrJr. 58, an. 2, nr;n Bp. c u. 4 or 3CB, npeAceAarenflT
Ha A4uuHtrcrparuBeH cbA - Krocrer^4uril Aa yBeAoMr.r TJIaBHI4TI IdHcrIeKTop Ha

Llucnerropara KbM BCC 3a rrpeArplrerr,rre MepKr4 B I43tIbJIHeHI{e Ha rlpelopbKl,ITe.

CneA rr3Tr,rqaHe Ha cpoKa ro qr. 58, an. 3, uzp.2-po 3CB - rpr nl4[ca Ha

flocrbllr4Jll{ Bb3pa)KeHI{t, a IIpu rocTbuHJII4 TaKI4Ba, CneA rIpOI,I3HaCtHeTO HA

fJraBHr.rf r4HcrreKTop Ha I4BCC uo Tflx - Kour4e or aKTa, BeAHo c Bb3paxeEkrflTa vr

r43nparrr Ha eneKTpoHeH Hocr,rreJr Ha [peAce.4arent
aAMnHrrcrparr4BeH cbA 14 Ha rrpeAceAarencrBalrlrlf, C'sluit
Bucruux cr.ue6eH cbBer.

IIHCTIEKTOP:

BrpxonHur
KOJIEII,Ifl HA
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