
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет. 3-5, тел./факс: 02/989 48 66 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

А    К    Т 

 

за резултати от извършена планова проверка на 

 

 

 

 

                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ 

                                    административни дела 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

                     Плановата проверката в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-

ТЪРГОВИЩЕ  по административните дела е извършена в изпълнение на 

Заповед № ПП-01-37/27.03.2014 г., на главния инспектор на ИВСС, издадена на 

основание чл. 58, ал. 1 ЗСВ и съобразно плана за провеждане комплексна 

планова проверка от ИВСС през 2014 г. на административните съдилища. 

                    Проверката е извършена в периода от 31.03.2014 г. до 02.04.2014 г. 

от инспектор ДИМАНА ЙОСИФОВА и експертите АДРИАНА ТОДОРОВА  и  

ТЕОДОРА ТЕЛБИЗОВА. 

                    Обхватът на проверката включва дейността на АС- Търговище по 

образуването, движението и приключването на административните дела за 

2012 г. и 2013 г. 

        На проверяващите бяха предоставени справки от електронната 
деловодна система, годишния доклад на съда за 2012 г. и 2013 г. със 
статистическите таблици и отчети и произволно посочени административни 
дела. 

       Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на делата и деловодните  книги,  анализ  на документацията и  
индивидуални разговори. 

 

 

       І. АДМИНИСТРАТИВЕН  И  ИНСТИТУЦИОНАЛЕН  КАПАЦИТЕТ 

  

    От създаването на съда през 2007 г. и до настоящия момент - м.април 

2014 г., административен ръководител - председател на АС - Търговище е 

съдия Красимира Тодорова Цветкова, която е втори мандат председател.  

 Заместник административен ръководител - зам. председател, считано от 

02.07.2012 г. е съдия Милчо Димитров Михайлов.  

През 2012 г. по утвърденото щатно разписание в Административен съд - 

Търговище са работили общо 5 съдии: Красимира Цветкова, Милчо Михайлов, 

Венета Писарева, Албена Панайотова и Иванка Иванова. 

Административните дела са се разглеждали от всички съдии, без 

диференцирано обособяване по материя. 

    Съдебните състави, разглеждащи първоинстанционни дела са: 

    Красимира Тодорова Цветкова – І състав; 

    Милчо Димитров Михайлов – ІІІ състав; 

    Венета Крумова Писарева – ІІ състав; 

    Албена Стефанова панайотова – ІV състав; 

    Иванка Пенева Иванова – V състав 

          Считано от 16.07.2013 г. щатната численост на съда е намалена с една 

съдийска бройка на съдия Венета Писарева – освободена на осн. чл. 165, 

ал.1,т.1 ЗСВ.  

         Щатната численост на съда не позволява обособяването на два постоянни 

касационни състава. Касационните състави са били председателствани от 
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следните съдии: Красимира Тодорова, Венета Писарева /до назначаването на 

заместник на административния ръководител на съда /и зам. председателя - 

Милчо Михайлов.  

        Определянето на касационните състави е ставало с утвърден от 

председателя график по дата на заседанията за всички насрочени за деня дела. 

Основният принцип е председателят на съда да разглежда касационни дела с 

двамата редови съдии, както и заместник председателят с двамата редови 

съдии. Изключение се допуска да заседават съвместно председател и 

заместник председател с титуляр председателя на съда, ако другите двама 

съдии нямат насрочени дела за конкретната дата. 

        Броят на съдиите и факта, че заседанията се провеждат само вторник и 

петък, предвид обстоятелството, че се използва зала на Окръжен съд – 

Търговище / липсва самостоятелна зала за административния съд/, често се  

налага изготвяне на график ad hock. Допълнителни затруднения за определяне 

на касационните състави са: командировки, болнични, отпуски и др. 

      

 

         ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ –             

2012 г. и 2013 г.       
 
              А. СЛУЧАЕН ПРИНЦИП НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА, 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 ЗСВ  

             

       Принципът на случайно разпределение на делата е въведен със Заповед № 

10/07.04.2008 г. на председателя на съда. Първият протокол за случайното 

разпределение на делата е от 06.08.2007 г. От тази дата до 07.04.2008 г. делата 

в АС-Търговище са разпределяни на случаен принцип, чрез софтуерен 

продукт, разработен и предоставен от ВСС.  

    Със Заповед № 36/11.12.2009 г. на председателя на съда са утвърдени 

правила за случайно разпределение на делата в Административен съд 

Търговище. 

     Със Заповеди № РД-10-04/22.01.2013 г. и № РД-10-05/21.01.2014 г. на 

председателя на съда са актуализирани Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата по електронен път, посредством софтуерен продукт 

“Law Choice” 4, предоставен от Висш съдебен съвет. 

      Разпределението на делата на случаен принцип се осъществява от 

председателя на съда или от заместващия го съдия, съобразно поредността на 

постъпванията на оспорванията в съда. Ежедневното разпределение се 

извършва всеки ден или най-късно на следващия ден от председателя на съда  

или негов заместник. Бързите производства се разпределят по същия ред в часа 

на постъпването им. Разпределението на бързите производства се извършва 

между съдиите, които не са в отпуск или служебна ангажираност. 
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    Всеки от протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 

хартиен носител. Протоколът, съдържащ цялата информация, генерирана от 

софтуера за разпределение “Law Choice 4” се подписва от съдията, извършил 

разпределението. Копие от протокола се прилага към съответното дело.  

    В края на всеки работен ден се изважда протокол от извършените 

разпределения на дела през деня, същият се подписва от съдията, разпределил 

делата и се съхранява на хартиен носител от съдебния администратор.  

    През съдебната ваканция бързите производства и делата, по които съдиите 

са задължени със закон да се произнасят в кратки срокове, се разглеждат 

измежду присъстващите магистрати. 

     Индивидуалният процент на натовареност на всеки съдия е посочен във 

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, като за 

проверявания период председателят е бил с 50 % натовареност по делата и 100 

% само за касационните дела, а останалите съдии са с 100 % натовареност по 

всички дела.    

     Върнатите административни дела по реда на инстанционния контрол са 

докладвани на председателя и докладчика, постановил акта и са обсъждани 

между съдиите, с цел уеднаквяване на съдебната практика. 
 
 
 Б. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
      
 

         За управление движението на съдебните дела в Административен съд - 

Търговище се използва специализиран софтуер - „Съдебно административна 

система” (САС) - „Съдебно деловодство”, с разработчик „Информационно 

обслужване” АД - гр.Варна. Софтуерът се актуализира постоянно в зависимост 

от периодичността на публикуването на нови версии, извършва се ежедневно 

архивиране на база данни, с цел възстановяването й при необходимост. 

         Програмата улеснява работата на служителите в съда, като позволява 

автоматично водене и отпечатване на съдебните книги, призовки, 

статистически отчети и други изходящи документи. Подобрява обслужването 

на гражданите - страни, адвокати и оторизирани лица, чрез бързо и ефикасно 

осигуряване на достъп до информацията за разглежданите в съда дела. 

Поддръжката на деловодната система се осъществява отдалечено чрез 

съдебния администратор от „Информационно обслужване” АД – клон Варна. 

Софтуерният продукт за случайно разпределение на делата по състави е 

“LawChoice”4, разработен в Администрацията на ВСС. 

        Създадена е Интернет страницата на съда – http://www.admcourt-trg.org, 

съдържаща информация за насрочените дела, движение на обществено 

значими дела, за съдебните актове публикувани незабавно след отразяването 

им в срочната книга на съда в тяхната цялост при спазване ЗЗЛ и ЗЗКИ. 

Осигурена е възможност за търсене на делата по номер, дата на съдебен акт 

или ключова дума. Интернет страницата автоматично предоставя информация 
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за последните 10 публикувани съдебни акта на стартовата си страница с цел 

улесняване на гражданите. През 2013 година се публикуват в цялост при 

спазване ЗЗЛ и ЗЗКИ и протоколите от откритите заседания на съда. 

Поддръжката на Интернет страницата се осъществява от съдебния 

администратор. 

           Разработена е методология за осъществяване на изпращане на 

съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, по реда на чл.137, ал.2 

от АПК и чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК, изпозвайки електронен подпис, закупен и 

подновен, създаден е електронен адрес специално за тази цел.  

На всеки шест месеца съгласно чл.107 от ПАРОАВАС се извършва 

инвентаризация за наличността на делата в деловодството и в архива и се 

докладва на Председателя на съда, чрез представяне на протокол от 

проверката. 

 

              Деловодните книги, които се водят в Административен съд – 

Търговище са следните: 

- азбучен указател; 

- описна книга; 

- входящ дневник; 

- изходящ дневник; 

- книга за изпратените във ВАС дела; 

- книги за открити заседания; 

- книги за закрити заседания; 

- книга за насрочените дела; 

- книга за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни 

книжа; 

- регистър на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК; 

- книга по чл. 251, ал.3 АПК; 

- книга за издадените изпълнителни листи; 

- архивна книга; 

- книга за движението на архивните дела; 

- разносна книга; 

 
           В. ОБРАЗУВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА  
 
           Ежедневно в края на всеки работен ден съдебните книжа, по реда на 

постъпването им, се докладват на председателя или на  заместващия го съдия, 

който извършва разпределението на делата на случаен принцип.  
 

              Съдебният администратор, безупречно администрира и организира 

административната и деловодна работа  в съда.  

           Непрекъснати са усилията на съда към усъвършенстване на вече 

създадените правила и процедури, касаещи цялостната дейност в 
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осигуряването на прозрачност в управлението и разходването на 

обществените средства, повишаване на общественото доверие в съда, 

оформяне на облика му на обективен и компетентен съд, защитаващ 

правата и интересите на гражданите и организациите. Постигнатите 

резултати в тази насока безспорно говорят за добрата работата на 

съдиите и служителите.  
 

                      
 Г. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
    

През 2012 г. в Административен съд - Търговище са образувани общо 

643 дела, от които 230 броя първоинстанционни административни дела и 413 

броя касационни дела. 

 Към посочения брой образувани дела през 2012 г. следва да се прибавят 

и несвършените към 01.01.2012 г. дела  - общо 27 броя, с което общият брой 

дела за разглеждане през 2012 г. е 670 дела. От тях 247 броя 

първоинстанционни дела и 423 броя касационни дела.  

        От общо 670 броя дела за разглеждане, са свършени общо 625 броя дела, 

от които 230 броя първоинстанционни административни дела и 395 броя 

касационни дела, което е 93,28% от всички разгледани през 2012 г. дела. 

Останали несвършени дела в края на 2012 г. общо 45 броя дела, от които -                                                

17 броя първоинстанционни дела и 28 броя касационни дела.  

От всички свършени дела през 2012 г. решените в 3-месечен срок са 622 

броя, което представлява 99,50% от общо свършените дела. От тях 227 броя са 

първоинстанционни административни дела, което представлява 98,69% от 

свършените първоинстанционни административни дела и 395 броя касационни 

дела, което представлява 100% към общо свършените касационни дела. 

         През 2012 г. от общо 230 броя свършени първоинстанционни дела 

решените по същество са 148 броя или 64,35% от свършените дела и 59,91% от 

всички разгледани дела. 

         През 2012 г. от общо 395 броя свършени касационни дела решените по 

същество са 393 броя, или 99,49% от свършените касационни дела.                    

        Общият брой прекратени дела през 2012 г. е 82, което представлява 

13,12% от общо свършените първоинстанционни и касационни дела. 

          Останалите несвършени първоинстанционни административни дела в 

края на 2012 г. - 17 броя, което представлява 6,88% от всички разгледани от 

този тип дела. 

      Останалите несвършени касационни дела в края на 2012 г. - 28 броя, което е 

4,18% към всички разгледани дела от този вид. 

Натовареността на състави за 2012 г. на база разгледани и свършени дела  

е както следва:  

Председателят на съда Красимира Тодорова е разгледала общо 128 броя 

дела, от които несвършени от предишен период - 7 броя и постъпили 121 броя. 
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Свършените дела са 122 броя, от които с акт по същество 114 броя, прекратени 

8 броя. В тримесечен срок са приключени 121 броя дела. Останали несвършени 

дела - 6 броя. 

Съдия Милчо Михайлов е разгледал общо 178 броя дела, от които 

несвършени от предишен период - 4 броя и постъпили 174 броя. Свършените 

дела са 167 броя, от които с акт по същество 137 броя, прекратени 30 броя. В 

тримесечен срок са приключени 167 броя дела. Останали несвършени дела - 11 

броя. 

Съдия Венета Писарева е разгледала общо 175 броя дела, от които 

несвършени от предишен период - 10 броя и постъпили 165 броя. Свършените 

дела са 162 броя, от които с акт по същество 138 броя, прекратени 24 броя. В 

тримесечен срок са приключени 160 броя дела. Останали несвършени дела 13 

броя. 

Съдия Албена Стефанова е разгледала общо 16 броя дела, от които 

постъпили 16 броя през отчетния период. Свършените дела са 13 броя, от 

които с акт по същество 13 броя. В тримесечен срок са приключени 13 броя 

дела. Останали несвършени дела в края на отчетния период са 3 броя. 

Съдия Иванка Иванова е разгледала общо 173 броя дела, от които 

несвършени от предишен период - 6 броя и постъпили 167 броя. Свършените 

дела са 161 броя, от които с акт по същество 139 броя, прекратени 22 броя. В 

тримесечен срок са приключени 161 броя дела. Останали несвършени дела  - 

12 броя. 

 

През 2013 г. в Административен съд - Търговище са образувани общо 

398 дела, от които 193 броя първоинстанционни административни дела и 205 

броя касационни дела. 

 Към посочения брой образувани дела през 2013 г. следва да се прибавят 

и несвършените към 01.01.2013 г. дела  - общо 45 броя, с което общият брой 

дела за разглеждане през 2013 г. е 443 дела. От тях 210 броя 

първоинстанционни дела и  233 броя касационни дела.  

        От общо 443 броя дела за разглеждане, са свършени общо 407 броя дела, 

от които 186 броя първоинстанционни административни дела и 221 броя 

касационни дела, което е 91,87% от всички разгледани през 2013 г. дела. 

Останали несвършени дела в края на 2013 г. общо 36 броя дела, от които -                                                

24 броя първоинстанционни дела и 12 броя касационни дела.  

От всички свършени дела през 2013 г. решените в 3-месечен срок са 398 

броя, което представлява 97,79% от общо свършените дела. От тях 177 броя са 

първоинстанционни административни дела, което представлява 95,16% от 

свършените първоинстанционни административни дела и 216 броя касационни 

дела, което представлява 100% към общо свършените касационни дела. 

През 2013 г. от общо 186 броя свършени първоинстанционни дела 

решените по същество са 126 броя, което представлява 67,74% от свършените 
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дела от този вид.  От общо 221 броя свършени касационни дела решените по 

същество са 220 броя, или 99,55% от свършените касационни дела. 

          Останалите несвършени първоинстанционни административни дела в 

края на 2013 г. - 24 броя, което представлява 5,42% към всички разгледани от 

този тип дела. 

      Останалите несвършени касационни дела в края на 2013 г. - 12 броя, което е 

2,71% към всички разгледани дела от този вид. 

        Общият брой прекратени дела през 2013 г. е 61. 

През 2013 г. е налице значително намаление на броя поистъпили и  общо 

разгледани дела в сравнение с предходната година. 

       
             Д.  НАСРОЧВАНЕ НА  АДМИНИСТРАТИВНИТЕ  ДЕЛА  

                                  

    При извършената проверка на административните дела се установи, че 

съдиите са проявявали стремеж за стриктно спазване двумесечния срок по чл. 

157, ал. 1 АПК.  Съобразявайки изискванията на чл. 154 АПК, за служебно 

конституиране всички страни по делото и изискванията  по чл. 163, ал. 2 АПК, 

относно 14-дневния срок за писмен отговор по редовните книжа, делата са 

насрочвани в о.с.з. в по-кратки от нормативно установения срок по чл. 157, 

ал. 1 АПК 

В случаите на оставяне без движение на жалбата или исковата молба, 

преписа от разпореждането с указанията е изпращан заедно със съобщението 

на страната.    

Проверяващия екип установи, че при отлагането на делата следващото 

о.с.з. е насрочвано при спазване срока по чл. 139, ал. 1 АПК.                     
  
                         
             ІІI. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА  

 

           1. Първоинстанционни административни дела, образувани преди 

01.01.2012 год. и неприключили към 31.12.2013 г. 

 

            В Административен съд-Търговище НЯМА първоинстанционни дела, 

образувани  преди 01.01.2012 г. и неприключили към 31.12.2013 г.. 

               
     2. Първоинстанционни административни дела, образувани през 2012 

год., респективно през 2013 г., чието разглеждане е продължило над 3 

месеца.  

 От изготвените и предоставени за целите на проверката справки се 

констатира, че през 2012 г. има 2 бр. дела, а през 2013 г. - 4 бр. дела, чието 

разглеждане е продължило над 3 месеца. 

При проверката на следните дела, се установи: 

- адм.д.№ 1/2012 год., обр. на 09.01.2012 г., по жалба на МБАЛ „Т.” АД-

Т., представлявано от изпълнителния директор против писмена покана на 
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директора на РЗОК-Т., издадена на основание чл. 176, т.6, б.”а” от НРД 2011 г. 

за наложени санкции на дружеството в размер на 48 700 лв. Делото е на доклад 

на съдия Венета Писарева. Преписката е постъпила в съда на 22.12.2011 г. С 

определение от 13.02.12 г. делото е насрочено за 28.02.12 г. Проведени са с.з.: 

на 28.02.12 г. - отложено за събиране на доказателства /изготвяне на експертиза 

по медицинска документация/. На 20.03.12 г. е постъпила молба от 

назначеното вещо лице по делото, че в указания срок не е в състояние да 

изготви възложената му задача, поради което с разпореждане от същата дата 

съдът е отсрочил делото за 08.05.12 г., когато е даден ход, назначени са нови 

експертизи и делото е отложено без посочена дата, като е указано делото да се 

докладва на съдията-докладчик след изпълнение на дадените указания. С 

разпореждане от 15.05.12 г. съдът е назначил вещи лица по допуснатите 

експертизи и е насрочил делото за 26.06.12 г. на 19.06.12 г. е постъпила молба 

от членове на тройната експертиза за отсрочване на делото и с разпореждане от 

20.06.12 г. делото е отсрочено за 04.07.12 г. , когато е даден ход и е отложено 

за събиране на доказателства /назначена е петорна съдебно-медицинска 

експертиза/ делото е без насрочване, с указание да се докладва на съдията-

докладчик след изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 23.07.12 

г. делото е насрочено за 04.09.12 г. С определение в з.з. от 04.09.12 г. делото е 

пренасрочено за 02.10.12 г., когато е даден ход по същество, решението е 

обявено на 19.10.12 г.; 

 

 - адм.д.№ 72/2012 год., обр. на 14.05.2012 г., по жалба против решение 

на директора на Районно управление „СO” гр. Търговище за потвърждаване на 

Разпореждане № 4811088324/20.01.12 г. в частта, в която целия осигурителен 

стаж на жалбоподателя е зачетен като трета категория труд. Делото е на доклад 

на съдия Венета Писарева. С разпореждане от 15.05.12 г. жалбата е оставена 

без движение, с дадени указания, изпълнени с молба от 22.05.12 г. С 

определение от 29.05.12 г. делото е насрочено за 19.06.12 г. Проведени са с.з.: 

на 19.06.12 г. - отложено за събиране на доказателства, на 31.07.12 г. - 

отложено за събиране на доказателства. На 04.09.12 г. е даден ход на устните 

състезания, решението е обявено на 05.09.12 г.; 

 

         - адм.д.№ 38/2013 год., обр. на 19.03.2013 г., по жалба против Заповед на 

кмета на Община Търговище, на доклад на съдия Албена Стефанова. С 

разпореждане от 22.03.13 г. жалбата е оставена без движение, с дадени 

указания, изпълнени с молба от 01.04.13 г. С определение от 02.04.13 г. делото 

е насрочено за 23.04.13 г. С определение от 16.04.13 г. делото е пренасрочено 

за 21.05.13 г., тъй като конституираното като заинтересована страна физическо 

лице е починало. Проведени са с.з.: на 21.05.13 г. - отложено за събиране на 

доказателства, на 02.07.13 г. - е даден ход на устните състезания, решението е 

обявено на 17.07.13 г. 
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 Установи са, че адм.д.№ 16/2013 г. и адм.д.№ 68/2013 г., чието 

разглеждане е продължило над 3-месеца, към датата на проверката са 

изпратени във Върховен административен съд, по компетентност. 

 

  Извършена бе проверка за спазване на срока по чл. 157, ал.1, изр. второ 

АПК на следните, избрани на случаен принцип дела: адм.д.№ 141/2013 г., обр. 

на 16.10.2013 г., на доклад на съдия Албена Стефанова; адм.д.№ 162/2013 г., 

обр. на 18.11.2013 г., на доклад на съдия Албена Стефанова; адм.д.№ 168/2013 

г., обр. на 02.12.2013 г., на доклад на съдия Красимира Тодорова; адм.д.№ 

171/2013 г., обр. на 03.12.13 г., на доклад на съдия Милчо Михайлов; адм.д.№ 

174/2013 г., обр. на 05.12.13 г., на доклад на съдия Милчо Михайлов; адм.д.№ 

188/2013 г., обр. на 27.12.2013 г., на доклад на съдия Иванка Иванова  

 

     Проверката констатира много малък брой дела за 2012 г. и 2013 г., чието 

разглеждане е продължило над 3-месеца. Причината за това е отлагане на 

делата за събиране на доказателства, най-често назначаване на съдебни 

експертизи, както и пренасрочване на делата, по молба на вещите лица. 

По всички проверени дела е спазен срока по чл. 157, ал.1, изр. второ АПК. 

 

 

   3.  Административни дела по чл. 203 от АПК 

 

  В Административен съд – Търговище през 2012 г. по реда на чл. 203 

от АПК са били образувани и разгледани 5 бр. дела, а през 2013 г. – 11 бр. 

дела. В хода на извършената проверка, на случаен принцип бяха изискани 

и бяха проверени следните дела: 

 

- адм.д. № 114/2012 г. – образувано на 06.07.2012 г., иск по чл. 204, ал. 3 

от АПК, във връзка с чл. 254 от ЗМВР, на доклад на съдия Иванка Иванова. 

Има протокол за избор на докладчик. Исковата молба е постъпила на 

06.07.2012 г. С Определение от 12.07.2012 г. се указва да се изпрати копие от 

исковата молба на ответника. На 10.08.2012 г. постъпва отговор. С 

Определение от 22.08.2012 г. делото се насрочва за 14.09.2012 г. В съдебно 

заседание на 14.09.2012 г. делото е обявено за решаване. Решение № 67 е 

обявено на 19.09.2012 г. С Решение № 8743/17.06.2013 г. по адм.д. № 

13351/2012 г. по описа на ВАС се оставя в сила Решение № 67/19.09.2012 г. на 

АС – Търговище. 

- адм.д. № 28/2013 г. – образувано на 15.02.2013 г., иск по чл. 257 от 

АПК против неоснователно бездействие и оспорване на мълчалив отказ за 

съставяне на акт за поправка на акт за общинска собственост, на доклад на 

съдия Милчо Михайлов. Има протокол за избор на докладчик. Исковата молба 

е постъпила на 14.02.2013 г. С Разпореждане от 19.02.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение. На 01.03.2013 г. постъпва писмо от ищеца. С 
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Разпореждане от 01.03.2013 г. се указва да се изпрати препис от исковата 

молба на ответника и да представи копие от административната преписка. С 

Разпореждане от 22.03.2013 г. повторно се указва на административния орган 

да предостави преписката. На 03.04.2013 г. постъпва писмо от 

административния орган. С Определение от 08.04.2013 г. се оставя без 

разглеждане исковата молба и се прекратява производството. 

- адм.д. № 104/2013 г. – образувано на 26.07.2013 г., молба по чл. 128, ал. 

1, т. 3 от АПК срещу действия на Окръжна прокуратура – Търговище, на 

доклад на съдия Иванка Иванова. Има протокол за избор на докладчик. 

Молбата е постъпила на 26.07.2013 г. С Разпореждане от 29.07.2013 г. се 

оставя молбата без движение. На 12.08.2013 г. постъпва отговор. С 

Определение от 26.08.2013 г. се указва да се изпрати препис от молбата на 

ответника. На 28.08.2013 г. постъпва отговор. С Определение от 03.09.2013 г. 

се връща исковата молба като процесуална недопустима /не е подадена срещу 

надлежен ответник/ и се прекратява производството. С Определение № 

14166/29.10.2013 г. по адм.д. № 14043/2013 г. на ВАС се оставя в сила 

определение от 03.09.2013 г. на АС –Търговище. 

- адм.д. № 121/2013 г. – образувано на 16.09.2013 г., иск по чл. 1, ал. 1 от 

ЗОДОВ; на доклад на съдия Албена Стефанова. Има протокол за избор на 

докладчик. Исковата молба е постъпила на 16.09.2013 г. С Разпореждане от 

18.09.2013 г. исковата молба е оставена без движение. На 23.09.2013 г. 

постъпва молба от ищеца. С Определение от 30.09.2013 г. се оставя без 

разглеждане и връща исковата молба, прекратява производството /посоченото 

като ответник физическо лице не е административен орган по смисъла на чл. 

203 от АПК/. 

- адм.д. № 180/2012 г. – образувано на 09.10.2012 г.,  иск по чл. 1, ал. 1 от 

ЗОДОВ; на доклад на съдия Венета Писарева. Има протокол за избор на 

докладчик. Исковата молба е постъпила на 09.10.2012 г. С Определение от 

30.10.2012 г. делото се насрочва за 20.11.2012 г. В съдебно заседание на 

20.11.2012 г. делото се отлага за експертиза за 15.01.2013 г. С Разпореждане от 

21.11.2012 г. делото се пренасрочва за 22.01.2013 г. В съдебно заседание на 

22.01.2013 г. допуска до разпит свидетел и отлага делото за 05.02.2013 г. В 

съдебно заседание на 05.02.2013 г. отлага за събиране на доказателства за 

15.02.2013 г. В съдебно заседание на 15.02.2013 г. е приключено 

производството по събиране на доказателства и се дава ход на устните 

състезания. Решение № 11 е постановено на 04.03.2013 г. С Решение № 

2199/17.02.2014 г. по адм.д. № 4897/2013 г. на ВАС се отменя Решение № 

11/04.03.2013 г. и делото се връща за ново разглеждане от друг състав. На 

19.02.2014 г. е образувано адм.д. № 33/2014 г. на АС – Търговище, на доклад 

на съдия Албена Стефанова. Има протокол за избор на докладчик. С 

Определение от 20.03.2014 г. делото е насрочено за 22.04.2014 г. 
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Анализът на проверените дела сочи на извод, че същите се образуват в 

деня на постъпване на ИМ /с изключение на адм.д. № 28/2013 г., образувано на 

следващия ден/, а разпорежданията на съда към страните за отстраняване 

на нередовности се постановяват в срок до четири дни от постъпване на 

исковата молба. 

 

       Действия на съда при приключване на дела с регламентирани  кратки 

процесуални срокове. 

 

 4. Административни дела по чл. 250 АПК.       

                                           

 От изготвените за целите на проверката справки се установи, че за 

проверявания период в АС-Търговище няма образувани производства по чл. 250 

АПК. 

 

           5. Обявени съдебни актове извън срока  по чл. 172, ал. 1 АПК . 

                     

От изготвените за целите на проверката справки се установи, че за 

проверявания период в АС-Търговище няма обявени съдебни актове извън 

срока по чл. 172, ал.1 АПК. 
 
                6. Спрени  административни  дела   
  
 От изготвената справка се констатира, че през 2012 г. са спрени 
производствата по 4 бр. административни дела, а през 2013 г. - по 3 бр. 
административни дела. 
  Проверката на случайно избрани дела установи: 
 - адм. д. № 26/2012 г. – образувано на 29.02.2012 г., чл. 1 от ЗОДОВ, на 

доклад на съдия Венета Писарева, а после на съдия Милчо Михайлов. Има 

протокол за избор на докладчик. С Определение от 02.03.2012 г. делото е 

спряно на основание чл. 229, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК до 

приключване на производството по адм.д. № 36/2013 г. по описа на АС – 

Търговище за обявяване на нищожност на Заповед на кмета на община Попово. 

С Определение от 13.02.2014 г. на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК във връзка с 

чл. 144 и чл. 158, ал. 1 от АПК се възобновява производството по адм.д. № 

26/2012 г., като исковата молба се оставя без движение. С Определение от 

04.03.2014 г. се прави проект за допълнителен доклад по делото и делото се 

насрочва за 18.03.2014 г. В съдебно заседание на 18.03.2014 г. се констатира, че 

ответникът не е получил препис от исковата молба, не се дава ход на делото. 

 - адм.д. № 163/2012 г. – образувано на 19.09.2012 г., против областна 

дирекция „Земеделие” – Търговище, на доклад на съдия Милчо Михайлов. Има 

протокол за избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 18.09.2012 г. С 

Разпореждане от 20.09.2012 г. се указва препис от исковата молба да се 

изпрати на ответника. С Определение от 31.10.2012 г. се прави проект на 
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доклад на делото и делото се насрочва за 20.11.2012 г. В съдебно заседание на 

20.11.2012 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от 

АПК се спира производството по взаимно съгласие на страните. С 

Определение от 28.01.2013 г. с оглед представена от страните спогодба на 

основание чл. 230, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК се възобновява 

производството и делото се насрочва за 19.02.2013 г. В съдебно заседание на 

19.02.2013 г. се потвърждава постигната между страните спогодба и се 

прекратява производството по делото. 

 - адм.д. № 70/2013 г. – образувано на 23.05.2013 г., против разрешение 

на главния архитект на община Търговище, на доклад на съдия Милчо 

Михайлов. Има протокол за избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 

22.05.2013 г. Първото по делото заседание е насрочено за 18.03.2014 г. С 

Определение от 17.06.2013 г. се прави проект на доклад по делото и делото се 

насрочва за 02.07.2013 г. В съдебно заседание на 02.07.2013 г. на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК се спира производството до 

приключване на гр.д. № 446/2013 г. на РС – Търговище. На 17.10.2013 г. от РС 

– Търговище е изискано гр.д. № 446/2013 г. след неговото приключване. С 

Определение от 18.11.2013 г. на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК във връзка с 

чл. 144 от АПК е възобновено производството по делото и делото е насрочено 

за 03.12.2013 г. В съдебно заседание на 18.03.2014 г. делото се насрочва за 

15.04.2014 г. 

 - адм.д. № 140/2013 г. – образувано на 16.10.2013 г., чл. 1 от ЗОДОВ, на 

доклад на съдия Албена Стефанова. Има протокол за избор на докладчик. 

Жалбата е постъпила на 15.10.2013 г. С Разпореждане от 17.10.2013 г. исковата 

молба е оставена без движение. С Определение от 28.10.2013 г. на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК се спира производството 

до приключване на производството по обжалване на заповед на заместник – 

началника на ДНСК. 

 

 

Анализът на проверените спрени производства сочи на извод, че делата 

са своевременно администрирани, с оглед проверка на обстоятелството дали 

е налична причината за тяхното възобновяване. 

 
           7. Дела с отменен ход по същество  
 

В Административен съд – Търговище за 2012 год. се установиха 2 бр. 

дела с отменен ход по същество, а през 2013 г. – 2 бр., които бяха изискани 

и прегледани: 

-адм.д. № 50/2012 г. – образувано на 29.03.2012 г., против заповед за 

налагане на принудителна административна мярка по ЗдвП на началника на РУ 

„Полиция” – Попово, на доклад на съдия Милчо Михайлов. Има протокол за 

избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 29.03.2012 г. Първото по делото 
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заседание е насрочено за 27.04.2012 г. В съдебно заседание на 27.04.2012 г. е 

приключено производството по събиране на доказателства и се дава ход на 

устните състезания. С Определение от 03.05.2012 г. в закрито заседание се 

отменя определение за даване на ход на устните състезания и се указва на 

началника на РУ „Полиция” – Попово да представи доказателства за 

упълномощаването си, съобразно посоченото в оспорения акт заповед на 

министъра на вътрешните работи. Делото е насрочено за 22.05.2012 г., когато е 

приключено производството по събиране на доказателства и се дава ход на 

устните състезания. Решение № 35 е обявено на 05.06.2012 г. 

- адм. д. № 142/2012 г. – образувано на 09.08.2012 г., против отказ на 

заместник – кмета на община Попово, на доклад на съдия Иванка Иванова. 

Има протокол за избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 09.08.2012 г. С 

Разпореждане от 21.08.2012 г. в закрито заседание жалбата е оставена без 

движение за окомплектоване на административната преписка. С Определение 

от 12.09.2012 г. се допуска съдебно – икономическа експертиза и делото се 

насрочва за 12.10.2012 г. С Определение от 08.10.2012 г. делото е 

пренасрочено за 09.11.2012 г., с оглед невъзможността за изготвяне на 

експертиза. В съдебно заседание на 09.11.2012 г. е приключено производството 

по събиране на доказателства и се дава ход на устните състезания. С 

Определение от 26.11.2012 г. в закрито заседание се отменя определение за 

даване на ход на устните състезания, тъй като се констатира, че подадената 

жалба е недопустима и претенцията следва да се предяви по гражданскоправен 

ред, жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява производството по 

делото. 

- адм.д. № 205/2012 г. – образувано на 19.11.2012 г., против заповед за 

налагане на принудителна административна мярка на началника на отдел ОО 

„КД – ДАИ” – Т., на доклад на съдия Красимира Тодорова. Има протокол за 

избор на докладчик. Жалбата е постъпила на 19.11.2012 г. С Определение от 

04.12.2012 г. делото се насрочва за 15.12.2012 г. В съдебно заседание на 

15.12.2012 г. е приключено производството по събиране на доказателства и се 

дава ход на устните състезания. С Определение от 02.01.2013 г. в закрито 

заседание се отменя определение за даване на ход на устните състезания и се 

указва на началника на отдел ОО „КД – ДАИ” – Т. да представи доказателства 

относно компетентността си, както и всички писмени документи за 

констатирано нарушение, включително и данни за автомобила. Делото е 

насрочено за 15.01.2013 г. когато е приключено производството по събиране на 

доказателства и се дава ход на устните състезания. Решение № 1 е обявено на 

16.01.2013 г. 

- адм.д. № 55/2013 г. – образувано на 29.04.2013 г., против решение на 

областния управител на област Търговище по Закона за достъп до обществена 

информация, на доклад на съдия Иванка Иванова. Има протокол за избор на 

докладчик. Жалбата е постъпила на 26.04.2013 г. С Разпореждане от 08.05.2013 

г. в закрито заседание жалбата е оставена без движение. С Определение от 
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15.05.2013 г. делото е насрочено за 04.06.2013 г. В съдебно заседание на 

04.06.2013 г. делото е отложено за събиране на доказателства за 18.06.2013 г. В 

съдебно заседание на 18.06.2013 г. е приключено производството по събиране 

на доказателства и се дава ход на устните състезания. С Определение от 

26.06.2013 г. в закрито заседание се отменя определение за даване на ход на 

устните състезания, тъй като се констатира, че решението на областния 

управител в обжалваната част не подлежи на съдебен контрол, жалбата се 

оставя без разглеждане и се прекратява производството по делото. 

 

 Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по същество в 

Административен съд - Търговище показва, че за проверявания период само 4  

дела са с отменен ход по същество, което сочи на извод за добра 

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела. Причина 

за отмяна хода по същество при разгледаните дела е недостатъчно 

задълбочената предварителна подготовка, поради което за в бъдеще 

съдиите следва да положат усилия в тази насока. 

  

 
             _ІV. ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 

  

   1. Административни    производства по чл. 121 от ДОПК 

           От представените справки е видно, че административните дела по чл. 

121 ДОПК за 2012 г. и 2013 г. са общо 3 броя, а именно: 

 - ч.адм.д.№ 31/2012 год., обр. на 05.03.12 г., искане по чл. 121, ал. 4 

ДОПК, на доклад на съдия Иванка Иванова. Искането е постъпило в съда на 

01.03.12 г. С определение от 06.03.12 г. съдът е допуснал удължаване на срока 

на наложените обезпечителни мерки до приключване на ревизията - до 

31.05.2012 г.;   

- ч.адм.д.№ 34/2013 год., обр. на 15.03.13 г., искане по чл. 121, ал. 4 

ДОПК, на доклад на съдия Красимира Тодорова. Искането е постъпило в съда 

на 15.03.13 г. С определение от 18.03.13 г. съдът е допуснал удължаване на 

срока на наложените обезпечителни мерки до приключване на ревизията - до 

30.04.2013 г.; 

  - ч.адм.д.№ 54/2013 год., обр. на 25.04.13 г., искане по чл. 121, ал. 4 

ДОПК, на доклад на съдия Милчо Михайлов. Искането е постъпило в съда на 

25.04.13 г. С определение от 30.04.13 г. съдът е допуснал удължаване на срока 

на наложените обезпечителни мерки и е определил срок за продължаване на 

мерките до 31.05.2013 г. 

 

 

   Проверката установи, че по всички проверени дела съдът е спазил 

срока, визиран в  разпоредбата на чл. 121, ал. 5, изр. първо ДОПК. Съдиите са 
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се произнасяли в  рамките на 3 - 6 дни от постъпване на искането в съда. На 

всички дела има поставен жълт стикер. 

 

 

         2. През 2012 г. в АС-Търговище са образувани 46 броя дела по чл. 75 

от ДОПК, а през 2013 г. – 38 бр. дела по чл. 75 от ДОПК. 

             Бяха изискани и проверени следните дела: 

      - ч.адм.д. № 5/2012 г., образувано на 16.01.2012 г.; искане по чл. 75, ал.1, 

т.1 ДОПК, на доклад на съдия Иванка Иванова; Има протокол от избор на 

докладчик от 16.01.2012 г. Искането е постъпило в съда  на 16.01.2012 г. и в 

същия ден е постановено определение, с което искането е уважено, на 

основание чл. 75, ал.2 ДОПК; 

      - ч.адм.д. № 15/2013 г., образувано на 16.01.2012 г.; искане по чл. 75, ал.1, 

т.1 ДОПК, на доклад на съдия Албена Стефанова; Има протокол от избор на 

докладчик от 16.01.2012 г. Искането е постъпило в съда  на 16.01.2012 г. и в 

същия ден е постановено определение, с което искането е уважено, на 

основание чл. 75, ал.2 ДОПК. 

      - ч.адм.д. № 52/2013 г., образувано на 24.04.2013 г.; искане по чл. 75, ал.1, 

т.1 ДОПК, на доклад на съдия Иванка Иванова; Има протокол от избор на 

докладчик от 24.04.2013 г. Искането е постъпило в съда  на 24.04.2013 г. и в 

същия ден е постановено определение, с което искането е уважено, на 

основание чл. 75, ал.2 ДОПК; 

       - ч.адм.д. № 73/2013 г., образувано на 04.06.2013 г.; искане по чл. 75, ал.1, 

т.1 ДОПК, на доклад на съдия Милчо Михайлов. Има протокол от избор на 

докладчик от 04.06.2013 г. Искането е постъпило в съда  на 04.06.2013 г. и в 

същия ден е постановено определение, с което искането е уважено, на 

основание чл. 75, ал.2 ДОПК. 

 

      Анализът на проверените частни административни дела, разгледани и 

решени от АС-Търговище показа, че делата се образуват в деня на 

постъпване на искането и съдиите се произнасят в същия ден, съобразно 

срока, посочен в чл.75, ал. 2 от ДОПК. На всички дела има поставен жълт 

стикер. 

 

           V.  КАСАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

        От изготвените за целите на проверката справки се констатира, че за 

проверявания период в Административен съд – Търговище няма свършени 

касационни дела над 3 месеца, няма обявени съдебни актове извън 

законоустановения за това срок и няма касационни дела с отменен ход по 

същество. 
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     По причина, че всички касационни дела са решени и върнати на 

съответния първостепенен съд, при поискване на проверяващите не бяха 

предоставени дела за проверка. От разпечатки от електронната 

деловодна система за движението на касационните дела се установи, че 

всички са решени и са върнати на съответните районни съдилища след 

своевременно администриране и разглеждане в установените срокове.      

    Похвално е, че преобладаващият брой касационни дела са разгледани и 

решени в едномесечен срок. 

 

          VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА   

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО ,  ДВИЖЕНИЕТО  И ПРИКЛЮЧВАНЕТО 

НА  ДЕЛАТА  ПРЕЗ 2012 г. И 2013 г.  

         по образуване на делата 

              Ежедневно съдебните книжа по реда на постъпването им се докладват 

на председателя на съда – съдия Красимира Тодорова, която разпределя делата 

на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно 

поредността на номера на делото. Бързите производства се разпределят 

веднага, в момента на постъпването им. При отсъствие на председателя на 

съда, електронното разпределение на делата се осъществява от зам.-

председателя на съда съдия Милчо Михайлов.                          

             Проверката  не  установи случаи, в които страните да са правили опити 

за превратно упражняване на права, изразяващо се в заобикаляне на принципа 

на случайния избор на докладчик, съответно съзнателно да са „търсили" 

конкретни състави, които да разгледат и постановят желания от тях .  резултат 

по споровете.                                     

              Непрекъснати са усилията на съда към усъвършенстване на вече 

създадените правила и процедури, касаещи цялостната дейност в 

осигуряването на прозрачност в управлението и разходването на обществените 

средства, повишаване на общественото доверие в съда, оформяне на облика му 

на обективен и компетентен съд, защитаващ правата и интересите на 

гражданите и организациите. Постигнатите резултати в тази насока безспорно 

говорят за добрата работата на съдиите и съдебните служители. 

  

              по движение на делата 

  Съдиите разглеждащи първоинстанционните и касационни 

административни дела  са се произнасяли своевременно по редовността на 
жалбите и исковите молби, като най-често това е ставало между 1 и 6 дни от 
образуването на делата.  

  В изолирани случаи се установяват по-големи периоди, обикновено 
съвпадащи с дни, определени за национални празници.  
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 Като цяло е налице стремеж към бързо администриране на жалбите и исковите 

молби, които постъпват в съда.  

     При извършената проверка на административните дела се установи, че 

съдиите са спазвали стриктно двумесечния срок по чл. 157, ал. 1 АПК.   

     Анализът на проверените дела по чл. 203 от АПК сочи на извод, че 

същите се образуват в деня на постъпване на ИМ /с изключение на адм.д. № 

28/2013 г., образувано на следващия ден/, а разпорежданията на съда към 

страните за отстраняване на нередовности се постановяват в срок до четири 

дни от постъпване на ИМ. 

 Съобразявайки изискванията на чл. 154 АПК, за служебно конституиране 

всички страни по делото и изискванията  по чл. 163, ал. 2 АПК, относно 14-

дневния срок за писмен отговор по редовните книжа, делата са насрочвани в 

о.с.з. в по-кратки от нормативно установения срок по чл. 157, ал. 1 АПК 

В случаите на оставяне без движение жалбата, ИМ, преписа от 

разпореждането с указанията е изпращан заедно със съобщението на страната.    

 Проверяващия екип установи, че при отлагането на делата следващото 

о.с.з. е насрочвано при спазване срока по чл. 139, ал. 1 АПК.                     

              
                     по приключване на делата.    

         Просрочените административни дела за 2013 г. са 9 броя, за 2012 г. са 3 
броя. Причините са основно спиране на производството на основанията 
предвидени в ГПК, във вр. с чл.144 АПК.   
        От тези дела при 4 броя производството е било спряно. По 2 броя 

производството е било исково, като се е наложило назначаване на вещо лице 
и делото е било с фактическата и правна сложност. По 1 брой с код ЗУТ и 
ЗКИР също е била налице необходимост от назначаване на вещо лице. По 1 
брой прекратителното определение е било атакувано пред ВАС и с връщане 
на делото за продължаване на съдопроизводствените действия е надхвърлен 
срока от 3 месеца. По 1 брой е имало обявяване в Държавен вестник и това от 
своя страна е довело до приключване на делото над 3 месеца. 

Няма просрочени касационни дела, всички са решени в тримесечен срок 

на 100%. В месечен срок са приключени 204 броя и само 17 броя в три месечен 

срок. 

           Стриктно се изпълнява нормата на чл.172, ал. АПК за изготвяне на 

съдебния акт в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило 

разглеждането на делото, 

 Анализът на проверените спрени производства сочи на извод, че делата 

са своевременно администрирани, с оглед проверка на обстоятелството дали е 

налична причината за тяхното възобновяване. 

Анализът на делата, по които е постановен отменен ход по същество в 

Административен съд - Търговище показва, че за проверявания период само 4  

дела са с отменен ход по същество, което сочи на извод за добра 

предварителна подготовка на съдията-докладчик по водените дела. Причина 
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за отмяна хода по същество при разгледаните дела е недостатъчно 

задълбочената предварителна подготовка, поради което за в бъдеще 

съдията-докладчик трябва да положи усилия в тази насока.  

 

      

     2. ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

 

         В Административен съд- Търговище е създадена добра организация 

на административната дейност. Тази добра организация на 
административната дейност позволява и контрол върху образуването, 
движението и приключването на делата, както и върху цялостната работа на 
съдебната администрация.    

          Всички проверени съдебни книги за 2012 г. и 2013 г. са по утвърден 
образец и са водени съгласно изискванията на ПАРОАВАС. 

                    Безупречно е организирана административната и деловодна работа  

в съда от страна на съдебния администратор.  

       Работата със съдебната администрация, като цяло, е организирана на 

високо ниво,  в съответствие с  приетите: Стратегически план за развитие на 

АС-Търговище  за 2013-2016г; „Етичен кодекс на съдебните служители в АС-

Търговище”, „Вътрешните правила за организацията и управлението на 

човешките ресурси в съдебната администрация в АС-Търговище и др.  

      В АС-Търговище се води и т.н. „Риск Регистър” – регистър на 

идентифицираните рискове в съда, което е рядко срещано, като организирана 

дейност в други съдилища, но е похвално за администрацията и 

административното ръководство.В съответствие с приетия  стратегически 

план  в АС-Търговище са разработени и приети над 40 броя документи във 

връзка със създадената интегрирана система за управление и контрол в АС-

Търговище. 

     Добрата организация на административната дейност в АС-Търговище, 

както и  добрата работата на съдиите по образуването, движението и 

приключването на делата в срок,  налага извода, че бързината на 

правораздаването и приключване на съдебните производства  в разумни 

срокове е  наложено като стил и метод на работа на административния 

ръководител и на неговия заместник. 

           Непрекъснати са усилията на съда към усъвършенстване на вече 

създадените правила и процедури, касаещи цялостната дейност в 

осигуряването на прозрачност в управлението и разходването на обществените 

средства, повишаване на общественото доверие в съда, оформяне на облика му 

на обективен и компетентен съд, защитаващ правата и интересите на 

гражданите и организациите.  
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            На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните ПРЕПОРЪКИ: 

 

             Председателят на АС-Търговище да упражни правомощията си по чл. 

93, ал. 1, т. 12 ЗСВ, като  свика Общо събрание на съдиите, на което                                                      

да се обсъдят констатациите  по настоящия акт. 

              Макар и малко на брой дела с отменен ход по същество Общото 

събрание на съдиите да  обсъди причините, наложили отмяна хода по същество 

по приключили дела, с оглед тяхното преодоляване за в бъдеще.  

           

              В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 
във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на АС-Търговище да уведоми главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 
дадената препоръка.  
 
                Препис от Акта да се изпрати на административния ръководител на 
АС-Търговище и на представляващия Висшия съдебен съвет.            

                                                             

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                                                                      

                                       /ДИМАНА ЙОСИФОВА/ 

 

 


