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Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-63/18.09.2012г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 

чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на Годишната програма 

на ИВСС за 2012г. 

Проверката е извършена в периода 24.09.2012г. – 29.09.2012г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт МАРИЯ 

ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Административен съд –   

Пазарджик по образуването, движението и приключването на 

административните дела за периодите м. януари 2011г. – м. декември 2011г. и м. 

януари 2012г. – м. септември 2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните книги и 

делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС - Пазарджик 

справки, съобразно писмо изх. № И-01-86/03.08.2012г. на ИВСС, извлечения от 

електронната деловодна система, заповеди, годишните доклади на съда за 2011г. 

и 2012г., административни дела, по които производството е спряно, всички 

ненасрочени дела, всички дела с отменен ход по същество, както и произволно 

посочени административни дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Административен съд – Пазарджик не разполага със собствен сграден 

фонд. Разположен е на пети етаж с обща площ 390 кв.м. в сграда, собственост на 

“Информационно обслужване” АД и на държавата. Настанен е с договор за 

безвъзмездно предоставяне право на ползване, сключен между Министерство на 

правосъдието и Областния управител на Пазарджишка област на етаж, собствен 

на държавата. Две от помещенията са съдебни зали. Архивът на съда е 

разположен в метални шкафове, намиращи се в коридора.  

Проверката констатира крайно незадоволителни материални условия за 

упражняване правомощията на съдиите, за дейността на съдебните служители, 

както и за ефективно обслужване на гражданите.  

 Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

кабинетите, деловодството и в двете съдебни зали, с които разполага.  

И двете съдебни зали са оборудвани със звукозаписна техника и със заповеди на 

Председателя е уредено съхраняването на звукозаписите, за което е поставено 

съобщение на информационното табло на съда.  
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В съда е изградена локална компютърна мрежа, в която са включени всички 

работни места.  

 Внедрени са следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, 

предоставена от ВСС, която функционира от създаването на съда - .м. март 

2007г.; 

 -Автоматизирана деловодна програма “САС – съдебно деловодство” на 

“Информационно обслужване” АД, клон Варна, която функционира от м. март 

2007г.; 

  -Автоматизирана деловодна програма “DOCFLOW” – използва се за 

воденето на общия документооборот, функционираща от 01.01.2009 г.; 

 - Счетоводни продукти “ТЕРЕС”, “Конто”, “Салз” и “Скиптър”; 

 - Правно-информационна система “Апис”. 
  

Административен съд – Пазарджик има действаща Интернет страница, където в 

изпълнение на Закона за съдебната власт се публикуват всички съдебни актове при 

спазване ограниченията, предвидени в Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. Председателят на съда е утвърдил със заповед № 

08-05/10.01.2011г. специални Вътрешни правила за организацията и публикуването на 

съдебните актове на интернет страницата на АдС – Пазарджик, съобразно изискването на 

чл. 64 от Закона за съдебната власт.   

По отношение на делата със значим обществен интерес е издадена заповед № 08-

54/08.11.2011г., според която делата се докладват от съдията-докладчик на съдия Кемалова - 

Зам. административен ръководител и по нейно разпореждане делата се публикуват на 

специално създаден линк на Интернет-страницата на съда. 

 

           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Към 21.09.2012г. общата щатна численост на персонала в АдС – 

Пазарджик е 31 щатни бройки, от които: 

1.  6 броя магистрати, както следва: административен ръководител – 

председател – 1 щ. бр., заместник административен ръководител – заместник – 

председател – 2 щ. бр., съдия – 3 щ. бр. 

2.  25 броя съдебни служители, както следва: 

 - съдебен администратор – 1 брой;  - главен счетоводител – 1 брой; - 

административен секретар – 1 брой; - системен администратор – 1 брой; - касиер 

– 1 незаета щатна бройка, която се съвместява от административния секретар;           

- съдебен архивар – 1 брой; - съдебен статистик – 1 брой; - призовкар – 2 броя; - 

куриер – хигиенист – 1 брой; - съдебен секретар – 5 броя, от които 1 незаета 

щатна бройка; - шофьор – 1 брой; - съдебен деловодител-регистратура – 1 брой; 

 - съдебни деловодители – 8 броя, от които 2 незаети щатни бройки. С 

решение на ВСС по протокол № 37 от 20.09.2012 г. по допълнителна точка 18.2. 

е дадено съгласие за трансформиране на 1 незаета щатна бройка “съдебен 

деловодител” в 1 щатна бройка “съдебен помощник”. По допълнителна точка 
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18.2.1. е дадено съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен 

служител – 1 щатна бройка на длъжността “съдебен помощник” в АдС – 

Пазарджик. 

Първоначално, от 2007г. са били определени 9 щ. бройки за магистрати, 

като от 2012 г. щатната численост е намалена с 3 щатни бройки за длъжността 

“съдия”, във връзка с преназначаване на съдиите Доброслав Вълков Руков, 

Деница Георгиева Александрова – Митрова и Весела Александрова Андонова в 

Административен съд София – град, на основание решения на ВСС по протокол 

№ 21 от заседание, проведено на 17.05.2012 г., т.4.6. и протокол № 23 от 

заседание, проведено на 07.06.2012 г., доп. т.1.2., 1.5 и 1.6. Към момента на 

проверката магистратите са шестима. 

Административното ръководство на Административен съд – Пазарджик се 

осъществява от Административен ръководител – председател на съда, от двама 

Заместник административни ръководители – заместник-председатели на АдС-

Пазарджик, съдебен администратор и административен секретар. 

 Емилия Русева Георгиева е назначена на длъжност “административен 

ръководител – председател” на Административен съд – Пазарджик с решение на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 54 от 20.12.2006 г. и е встъпила в 

длъжност на 03.01.2007 г. С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

4/26.01.2012 г. съдия Георгиева е назначена за втори мандат на длъжността 

“административен ръководител – председател” на Административен съд – 

Пазарджик.  

  Стефка Петкова Кемалова е назначена на длъжност “съдия” в 

Административен съд – Пазарджик с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 51 от 29.11.2006 г. и е встъпила в длъжност на 15.02.2007 г. 

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/30.05.2007 г. е 

назначена за Заместник административен ръководител – заместник-председател 

на Административен съд – Пазарджик и е встъпила в длъжност на 01.06.2007 г.  

         Десислава Димитрова Кривиралчева е назначена на длъжност “съдия” в 

Административен съд – Пазарджик с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 51 от 29.11.2006 г. и е встъпила в длъжност на 15.02.2007 г. 

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/27.10.2011 г. е 

назначена за заместник административен ръководител – заместник-председател 

на Административен съд – Пазарджик и е встъпила в длъжност на 01.11.2011 г.  

 Гергана Стоянова Стойнова е назначена на длъжност “съдебен 

администратор” с трудов договор, считано от 07.05.2007 г., след провеждане на 

конкурс.  

 Дора Петрова Тодорова е назначена на длъжност “административен 

секретар”, считано от 15.02.2007 г., със срочен трудов договор и след проведен 

конкурс е заела длъжността, като титуляр, с трудов договор за неопределено 

време. 

Конкретното разпределение на функциите на двамата заместник 

административни ръководители на АдС-Пазарджик са регламентирани със              
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Заповед № РД-08-53/07.11.2011г., актуализирана със Заповед № РД-08-

28/02.03.2012г. 

 През отчетните периоди съдиите и съдебните състави, разглеждащи 

първоинстанционни и касационни адм. дела са както следва: 

-за 2011г.: 

Първоинстанционни състави - 
  

   име и фамилия на съдията 

I-ви състав Емилия Георгиева 

II-ри състав Александър Митрев 

IIІ-ти състав  Васко Нанев 

IV-ти състав Весела Андонова - командирован 

V-ти състав Георги Видев 

VI-ти състав Деница Митрова - командирован 

VII-ми състав Десислава Кривиралчева 

VIII-ми състав Доброслав Руков - командирован 

IX-ти състав  Стефка Кемалова 

  

         Касациони състави - 

 
име и фамилия на членовете на 

състава 

X-ти състав Председател: Емилия Георгиева 

  Членове: 1. Георги Видев 

                 2. Александър Митрев 

XI-ти състав Председател: Стефка Кемалова 

  

Членове: 1. Десислава 

Кривиралчева                  

               2. Васко Нанев 

  

      

   - след 08.06.2012 г., съгласно Заповед № РД-08-

50/08.06.2012г.: 

 

Първоинстанционни състави - 
 

 име и фамилия на съдията 

I-ви състав Емилия Георгиева 

II-ри състав Стефка Кемалова 

IIІ-ти състав  Десислава Кривиралчева 

IV-ти състав Васко Нанев 

V-ти състав Георги Видев 

VI-ти състав  Александър Митрев 

  

   



 6 

 

 

Касациони състави - 

 
име и фамилия на членовете на 

състава 

VII-ми състав Председател: Емилия Георгиева 

  Членове: 1. Георги Видев 

                  2. Александър Митрев 

VIII-ми състав Председател: Стефка Кемалова 

  

Членове: 1. Десислава       

                                 Кривиралчева                 

                2. Васко Нанев 

 

През периодите на проверката – 2011г. и м. януари – м. септември 2012г., се 

е налагало смяна на касационните състави, за което са издавани нарочни 

заповеди от Председателя на съда. 

В съда няма обособени отделения и специализирани състави.  

Изготвените от административния секретар месечни Графици на 

заседанията, се утвърждават от административния ръководител и се публикуват 

на вътрешната електронна страница на съда. Съдебният администратор 

утвърждава разпределението на залите и съдебните секретари за касационните 

заседания. 

 

3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В АдС - Пазарджик, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, 

през 2010 г. и 2011г. съдебните служители са 25 броя, разпределени в обща 

администрация, специализирана съдебна администрация и технически длъжности, 

посочени по-горе. Деловодителите в служба „Съдебно деловодство” са 

разпределени със Заповед № РД-08-34/12.03.2012г., по съдии-докладчици, като 

един от деловодителите е определен за двама съдии до завръщане на служител в 

отпуск по майчинство. 

Всички дела, образувани след м. март 2007г. са въведени във 

функциониращата „Съдебна административна система” (САС). Информационната 

система функционира много добре. Базата данни в същата се поддържа и 

попълва от всеки деловодител на състава, съобразно утвърдените длъжностни 

характеристики. 

В деловодството се водят предвидените  в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги 

и регистри: 

-Азбучен указател за образуваните първоинстанционни и касационни дела – 

води се по 1 том на година – за 2011г. и за 2012г.- азбучниците са номерирани и 

подпечатани, водят се ясно и четливо;  

-Описна книга на административните първоинстанционни и касационни 

дела- за 2011г. (2тома) и 2012 г. (1 том.)- книгите са прошнуровани, номерирани 
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и подпечатани, водят се съобразно изискванията, точно и пълно, но без подпис от 

извършена проверка на  съдебния администратор или на административния 

секретар, водят се пълно и прецизно; 

-Книга за открити съдебни заседания на административните дела за 2011г.(3 

тома) и 2012 г. (2 тома) – водят се точно и четливо, номерирани, прошнуровани и 

подпечатани. Книгите се проверяват ежемесечно от зам. председателя на съда, 

което се удостоверява с протокол от проверката, приложен към доклад до 

Председателя на съда; 

-Книга за закрити заседания: - за 2011г. (1 том) и 2012 г. (1 том) – книгите са 

номерирани, прошнуровани и подпечатани, проверявани ежемесечно от 

зам.председателя на съда, удостоверено с протокол и докладвано на 

председателя на съда; 

-Книга за връчени книжа и призовка (вътрешни призовки): 2011г. (2 тома),  

2012 г. (1 том)–номерирани и подпечатани, но нечетливо попълвани; 

-Книга за външни призовки – води се от служба „Регистратура” – за всяка 

година,  номерирани и подпечатани, но нечетливо попълнени; 

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - за 2011г. и 

за 2012г., която съдържа две заявления за достъп до обществена информация и 

диспозитивите на постановените решения. Книгата се води точно и четливо от 

служба „Регистратура”; 

-Изходящ дневник: 2011г.(1 том.), 2012 г.(1 том) – води се от служба 

„Регистратура” на електронен носител и в изпълнение на заповед № 

1046/07.11.2008г. на Председателя на съда се правят ежедневни разпечатки. 

-Входящ дневник:  2011г.(2 тома), 2012г. (1 том) – води се от служба 

„Регистратура” и съобразно цитираната заповед на Председателя, се правят 

ежедневни разпечатки в края на всеки работен ден; 

-Книга по чл. 251 АПК за периода 20011-2012 г. – книгата е прошнурована, 

номерирана и подпечатана, води се от служба „Регистратура”; 

        -Регистър на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК се води от съдебен 

деловодител Гергана Желязкова, съгласно заповед № РД-08-48/23.12.2009г.; 

 В АдС-Пазарджик е създадена и специална книга- регистър на върнатите 

от ВАС обжалвани и протестирани съдебни актове –за 2011г. и 2012г., отделно. 

Регистърът се води от съдебните деловодители ясно и четливо. 

 Със заповед № РД-08-50/25.10.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес на АдС-

Пазарджик. 

Със заповед № РД-08-43/21.04.2012г. е определен вътрешния ред за 

безплатен отдалечен достъп до данните на Имотния регистър на АП към МП. 

Всички дела, образувани след месец март 2007г. са въведени във 

функциониращата САС „Съдебно деловодство”. 

Със заповед № РД-08-51/20.06.2012г. на Председателя на съда, са утвърдени 

Вътрешни правила за работните процеси в служба „Регистратура”, Вътрешни 

правила за работните процеси в служба „Съдебно деловодство”, Вътрешни 

правила за работните процеси в служба „Съдебни секретари”и Вътрешни 
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правила за работните процеси в служба „Връчване на призовки и съдебни 

книжа”.  

С отделна заповед № РД-08-21/16.02.2012г. са утвърдени Вътрешни правила 

за дейността на съдебния архив в АдС-Пазарджик, съгласувани с Началник отдел 

Териториален архив – гр. Пазарджик. 

С цитираните правила е наредено  книжата, отнасящи се до висящи дела, да се 

предават от регистратурата в деловодството, в деня на постъпването им.  

Книжата, по които се образуват дела, постъпили в съда до 16.10 ч., да се 

докладват в същия ден на Председателя на съда за разпределение. Книжата, 

постъпили след определения час, се докладват на следващия ден. Делата, които 

следва да се разглеждат в кратки процесуални срокове, се докладват в часа на 

постъпването им.  

При постъпване на книжа по насрочени вече дела, непосредствено преди 

или по време на съдебно заседание, се предават незабавно на служител от 

служба „Съдебни секретари” за внасянето им в съдебна зала, като върху тях се 

отразява час на постъпването им. 

 

Най - късно на следващия ден след предаване на решеното дело в 

деловодството, служба „Съдебно деловодство” изготвя и изпраща обявления на 

страните, ведно с препис от съдебния акт по първоинстанционните дела.  

С правилата е указано получените в деловодството жалби и протести да се 

докладват незабавно, заедно с делото, на съдията докладчик. Протестът и жалбата 

да се изпращат на по- горния съд, по разпореждане на съдията –докладчик, заедно 

с делото или обжалвания акт най- късно три дни след постъпване на 

възражението от ответната страна или от изтичане на срока за възражение. 

Разпоредено е всички изпълнителни листове да се издават най - късно в 

седемдневен срок от влизане на съдебния акт в сила / съответно от връщане на 

делото от ВАС/ или от постъпване на молбата на страните.  

Председателят на съда е възложил системния контрол по изпълнение на 

утвърдените правила на Зам. председателя на съда, а заповедта, с която се 

утвърждават правилата (№ РД-08-51/20.06.2012г.) е доведена до знанието 

на всички магистрати и съдебни служители. 

Създадена е практика при образуване на делото, деловодителя от служба 

„Съдебно деловодство” да прикрепя към кориците на делото и „контролен лист”, 

съдържащ информация за събраните държавни такси. След приключване на 

делото и преди архивирането му, административният секретар извършва 

проверка за събраните държавни такси и глоби и суми по изпълнителни 

листове, отразява проверката в контролен лист, след което делото се архивира. 

Председателят на съда е утвърдил със заповед № РД-08-18/29.05.2009г. 

Вътрешни правила за регистриране на преписки, съдържащи класифицирана 

информация, които са публикувани във вътрешната мрежа на съда. 

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта от Регистъра на 

съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК. – решение по адм. дело № 827/2011г., 
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(обявено за решаване на 10.11.2011г., съдебният акт е постановен на  14.11.2011г. 

и е обявен на същата дата в Книгата за открити заседания),  решение по адм. дело 

№ 3/2011г., (обявено за решаване на 21.01.2011г., съдебният акт е постановен на 

25.01.2011г., обявен на същата дата в книгата за открити заседания), решение по 

адм.дело № 833/2011г., (обявено за решаване на 11.11.2011г., съдебният акт е 

постановен на  15.11.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. 

дело № 802/2011г., (обявено за решаване на 04.11.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  15.11.2011г., обявен в книгата на същата дата). 

Проверката не установи пропуски и несъответствия между датата на акта, 

съдържащ се по делото, датата на акта, обявен в срочната книга и датата на акта 

в Регистъра на съдебните решения.  

В регистъра се подредени по месеци диспозитивите на постановените 

съдебни актове, съобразно изискването по чл. 62, ал.4 от ПАРОАВАС. 

Констатирано бе при проверката на деловодните книги, че същите се 

проверяват от зам. председателя на съда ежемесечно, което се удостоверява с 

нарочен протокол за проверка, приложен към доклад до председателя на съда. 

Прави добро впечатление, че деловодните книги и регистри се водят много 

добре, с констатираните по-горе слабости  по отношение на книгите за вътрешни 

и външни призовки, които е препоръчително да се водят по-ясно и четливо. 

Въведена е отлична  практика ежемесечно Зам.председателя на съда на извършва 

проверки на водените в съда книги и регистри и да удостоверява провереното в 

нарочен протокол, приложен към доклад до Председателя на съда. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
            АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
На общо събрание на съдиите, състояло се на 10.12.2007г., са приети 

Правила за случайно разпределение на делата, на основание чл. 157,ал.2 АПК, 

впоследствие актуализирани на 08.10.2008г., 11.12.2008г. и на 25.05.2010г. 

Делата се разпределят чрез програмата „Law Choice”, предоставена от Висшия 

съдебен съвет. На постъпилите в съда книжа в регистратурата се поставя печат с 

входящ номер и печат за образуване. 

Разпределението се извършва ежедневно от Председателя на съда или в 

негово отсъствие от зам. председател. Изключение са бързите производства, 

които се докладват незабавно. Извършеното разпределение се отразява в 

протокол (само за конкретното дело), съдържащ данни за съдията-докладчик, 

изключването на съдия, при наличие на основание за това, дата и подпис на 

разпределящия, който протокол се съхранява в кориците на съответното дело.  

Определен е процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на 

всички съдии, а на Председателя на съда за 2011г. – 100 % за касационни дела и 

80% за първоинстанционните административни дела, за 2012г. – по 70 % за 

първоинстанционните и за касационните дела. 
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Проверката установи, че в АдС- Пазарджик всички дела се разпределят на 

случаен принцип – няма дела, разпределяни по дежурство. 

В хода на проверката не бяха установени случаи на манипулиране на 

системата за случаен избор, с цел нарушаване прилагането на принципа по чл. 9 

от Закона за съдебната власт. Не бяха установени грешки и слабости при 

разпределение на делата на случаен принцип. Копие от протокола е приложен в 

преписката. 

Съгласно Заповед № РД-08-44/15.12.2009г. на Председателя на съда справки 

в Национална база данни „Население” се извършват от двама деловодители – 

Кремена Костурска и Цветка Лалина, а в тяхно отсъствие – от зам. председателя 

Стефка Кемалова, съобразно разпоредбите на Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП 

за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт. 

Информацията се отразява в специален регистър за 2011г.-2012г. от 

деловодителя, направил съответната справка. 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
През 2010г. в АдС - Пазарджик са постъпили общо 835  бр. дела (456 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 26 бр. частни адм. дела и 353 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 100 бр. дела (69бр. 

първоинстанционни адм. дела и 31 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 935 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2010г. са 794 бр. дела 

(438 бр. първоинстанционни адм. дела, 26 бр. частни адм. дела и 330 бр. 

касационни дела).  

През 2011г. в АдС - Пазарджик са постъпили общо 1002 бр. дела, (537 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 49 бр. частни адм. дела и 416 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 141 бр. дела (87 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 54 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 1143 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2011г. са 1019 бр. дела 

(531 бр. първоинстанционни адм. дела, 49 бр. частни адм. дела и 439 бр. 

касационни дела).  

За периода 01.01.2012г. – 31.08.2012г. в АдС - Пазарджик са постъпили 

общо 681 бр. дела, (317 бр. първоинстанционни адм. дела, 35 бр. частни адм. 

дела и 329 бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 124 

бр. дела (93 бр. първоинстанционни адм. дела и 31 бр. касационни дела) или 

общо за разглеждане – 805 бр.  адм. дела. От тях  свършени са 572 бр. дела (283 

бр. първоинстанционни адм. дела, 35 бр. частни адм. дела и 254 бр. касационни 

дела).  

Като  материя  от първоинстанционните дела преобладават делата по  

Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 

23,3%, Кодекса за социално осигуряване и закона за социално подпомагане – 

11,3%, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 

държавния служител, Закон за общинската собственост и Закон за 
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администрацията – 10,4%,  а от касационните - по  Закона за административните 

нарушения и наказания – 41,12%. 

 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

          Към датата на проверката, на производство в АдС-Пазарджик има пет 

административни дела, образувани през 2011 г. и все още неприключени. Две от 

тях – адм. дело № 121/2011 г.  и адм. дело № 786/2011 г.,  на доклад на съдия 

Георги Видев, са спрени и са описани в т. Спрени административни 

производства. Адм. дело № 948/2011г., на доклад на съдия Емилия Георгиева,  е 

проверено и описано заедно с останалите административни дела, насрочени в 

о.с.з. на 04.10.2012 г. 

         Адм. дело № 768/2011 г., на доклад на съдия Емилия Георгиева. В АдС – 

Пазарджик  делото е образувано на 10.10.2011г. след отвод на всички съдии от 

Административен съд – Пловдив от разглеждане на адм. дело № 604/2011 г. по 

описа на АдС-Пловдив и съгласно определение №12 600 от 06.10.2011 г., 

постановено в производството по реда на чл.23, ал.3 ГПК, вр. чл.144 АПК по 

адм. дело №11598/2011 г. по описа на ВАС, Осмо отделение. Производството е 

образувано по жалба на акционерно дружество  срещу  ревизионен акт от 

08.12.2010 г. на директора на  Д”ОУИ” – гр. Пловдив. С разпореждане от з.з. на 

19.10.2011 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.11.2011 г., когато 

ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по призоваване на 

Окръжна прокуратура - Пазарджик. В о.с.з. на 23.11.2011 г. съдът дава ход на 

делото, произнася се по исканията, възраженията, доказателствените искания и 

доказателствата касаещи допустимостта на жалбата и обявява, че по 

доказателствените искания, касаещи съществото на спора ще се произнесе в з.з. 

Проведени са още три о.с.з., на 15.12.2011 г.,  на 18.01.2012 г. и на 01.02.2012 г. 

по събиране на доказателства относно допустимостта на жалбата, като с 

протоколно определение от 01.02.2012 г. съдът оставя без разглеждане жалбата 

против ревизионния акт, в частта потвърдена с решение от 09.02.2011 г. на 

Натовареност по щат и действителна натовареност 

в АдС - Пазарджик за 2011 г. 

 натовареност по щат действителна натовареност 

към делата 

за 

разглеждане 

към 

свършените 

дела 

към делата за 

разглеждане 

към 

свършените 

дела 

        

10,58 9,43 15,88 14,14 
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директора на Д”ОУИ” – Пловдив и прекратява производството по адм. дело № 

768/2011 г. Протоколното определение е отменено с определение от 06.03.2012 

г., постановено по адм. дело № 2576/2012 г. по описа на ВАС, Осмо отделение и 

делото е върнато за продължаване на процесуалните действия по жалбата и за 

разглеждане на спора по същество. С разпореждане от з.з. на 28.03. 2012 г. съдия 

Георгиева насрочва адм. дело № 768/2011 г. за разглеждане в о.с.з. на 28.03.2012 

г., когато съдът се произнася по доказателствените искания на страните по 

съществото на спора и за събиране на доказателствата отлага делото за 

09.05.2012г. Проведени са три съдебни заседания по доказателствата, като делото 

е обявено за решаване в о.с.з. на 20.09.2012 г. 

  Адм. дело № 770/2011 г., на доклад на съдия Емилия Георгиева. Делото е 

образувано на 22.12.2011г., след като от ВАС е върнато за ново разглеждане адм. 

дело № 811/2010г. по описа на АдС-Пазарджик. Производството е по жалба на 

ООД срещу писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно 

основание, издадена от Директора на РЗОК гр. Пазарджик. С разпореждане от 

з.з. на 23.12.2011г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 26.01.2012г., 

когато ход на делото не е даден, с оглед постъпила молба за отлагане от 

жалбоподателя. В следващото о.с.з. на 01.02.2012г. производството по делото е 

спряно до приключване с влязло в сила решение на адм. дело № 6/2011г. по 

описа на същия съд. Тъй като преюдициалния спор е приключил с влязло в сила 

съдебно решение- решение от 13.06.2012г. по адм. дело № 1069/2012г. по описа 

на ВАС, с разпореждане от з.з. на 20.06.2012г. производството по делото е 

възобновено и  открито съдебно заседание е насрочено на 04.07.2012г. На 

04.07.2012 г. и на 12.09.2012 г. са проведени с.з. по събиране на доказателствата 

и делото е отложено за 20.09.2012 г. за приемане на заключението на вещото 

лице по допуснатата СМЕ /съдебно-медицинска експертиза/, която не е била 

депозирана в законния срок за предходното с.з. В о.с.з. на 20.09.2012 г. ход на 

делото е даден, приета е СМЕ и въз основа на нея  е допусната и съдебно-

икономическа експертиза/СИЕ/ за изслушване на която делото е отложено за 

10.10.2012 г. 

 

Съдия Стефка Кемалова  -  о.с.з. 22.10.2012 г.  насрочeни 6 бр. дела: 

 Адм. дело № 665/2012 г. е образувано на 31.08.2012г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган, жалба срещу решение от 08.08.2012 г. 

на ИД Директор на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което се потвърждава 

разпореждането на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите с 

отказ за отпускане на парично обезщетение за общо заболяване по посочен 

болничен лист. Към писмото на административния орган е приложено и копие от 

административната преписка по издаване на оспореното решение. Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от з.з. на 10.09.2012 г. 

жалбата е оставена без движение като нередовна и на жалбоподателя е указано 

или да представи доказателства, удостоверяващи качеството му на осигурено 

лице или пенсионер към датата на подаване на жалбата, освобождаващи го от 

задължението за заплащане на д.т., или да представи документ за платена 



 13 

дължима д.т. в срок. Жалбоподателят е предупреден за последиците от 

неизпълнението. Ответникът е задължен да представи в съда, в тридневен срок 

от получаване на преписа от разпореждането, заверени копия от описаните 

индивидуализирани документи, като също е предупреден за санкцията при 

неизпълнение. Административният орган изпълнява задължението си на 

12.09.2012 г., а жалбоподателят – указанията, на 18.09.2012 г. С разпореждане от 

з.з. на 18.09.2012 г. съдът конституира страните по делото, указва на ответника 

възможността за писмен отговор и представяне на доказателства и насрочва 

първото о.с.з. по делото за 22.10.2012 г. Съобщенията до страните са изпратени 

на 18.09.2012 г. и са върнати в съда съответно на 20.09.2012 г. и на 26.09.2012г. 

Адм. дело № 689/2012 г. е образувано на 10.09.2012г. по постъпила директно 

в съда жалба от същия ден срещу мълчалив отказ на община Пазарджик, 

дирекция „ФСДУС” – отдел МДТ, да бъде издадена данъчна оценка на недвижим 

имот. Делото е разпределено в деня на образуването му.  В з.з. на 11.09.2012г., с 

разпореждане на административният орган е задължен да представи в тридневен 

срок цялата относима към случая преписка, с предупреждение за санкцията при 

неизпълнение. Изисканите от административния орган документи постъпват в 

съда на 17.09.2012 г. С разпореждане от з.з. на 17.09.2012г. съдът конституира 

страните, връчва копие от жалбата на ответника с указания за писмен отговор и 

представяне на доказателства и насрочва делото в о.с.з. на 22.10.2012 г. С това 

разпореждане съдът не се произнася по направените в жалбата доказателствени 

искания. Съобщенията до страните са изпратени на 17.09.2012 г. На 20.09.2012 г. 

е върнато съобщението до кмета на община Пазарджик. 

Адм. дело № 693/2012 г. е образувано на 11.09.2012г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган, жалба против заповед от 09.08.2012 г. 

на директора на ОД”Земеделие”, гр. Пазарджик, с която се нарежда изземването 

на ползвана без правно основание земеделска земя, предоставянето й на 

законния собственик и заплащането на трикратния размер на нормативно 

определения наем, ведно с копие от цялата административна преписка. Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от з.з. на 12.09.2012 г. 

жалбата е оставена без движение с указания до жалбоподателя да представи в 

срок документ за платена дължима д.т. и предупреждение за последиците от 

неизпълнение на указанията. Със същото разпореждане административният 

орган е задължен в тридневен срок да представи документи за собствеността на 

процесните земеделски земи и е предупреден за санкцията при неизпълнение на 

задължението. Молбата на директора на ОД”Земеделие”, гр. Пазарджик постъпва 

в съда на 19.09.2012 г., а молбата на жалбоподателя – на 23.09.2012 г. С 

разпореждане от з.з. на 24.09.2012 г. съдът конституира страните по делото, 

изпраща на ответника копие от жалбата с указания за писмен отговор и 

представяне на доказателства, насрочва делото в о.с.з. на 22.10.2012г. и допуска 

до разпит при довеждане поисканите от жалбоподателя двама свидетели, като му 

указва с писмена молба да посочи трите им имена и кои конкретни обстоятелства 

ще установяват. Съобщенията до страните са изпратени на 24.09.2012 г. и това до 

ответника е върнато в съда на 26.10.2012 г. 
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Адм. дело № 696/2012 г. е образувано на 12.09.2012г. по постъпила същия 

ден в съда, чрез административния орган, жалба срещу заповед от 17.07.2012 г. 

на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и 

кадастралните регистри  за землището на гр. Панагюрище и с. Панагюрски 

колонии, заедно със заверено копие от административната преписка по издаване 

на заповедта. Делото е разпределено в деня на образуването му. С разпореждане 

от з.з. на 13.09.2012 г. жалбата е оставена без движение с указания до 

жалбоподателя за представяне в срок на документ за платена дължима д.т. 

Указанията са изпълнени в срок, с молба от 24.09.2012 г. С разпореждане от з.з. 

на 24.09.2012 г. съдът конституира страните, изпраща препис от жалбата на 

ответника с указания за писмен отговор и представяне на доказателства и 

насрочва делото в о.с.з. на 22.10.2012 г. С него съдът не се произнася по 

направените в жалбата доказателствени искания, вкл. за назначаване на вещо 

лице. 

Адм. дело № 647/2012 г. е образувано на 24.08.2012г. по постъпил същия ден 

директно в съда протест от ОП – Пазарджик против решение №157/26.07.2012 г. 

на Общинския съвет Пазарджик, взето с протокол №10, в частта му, с която е 

разрешена продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, 

частна общинска собственост. Делото е разпределено в дена на образуването му. 

С разпореждане от з.з. на 27.08.2012 г. съдът задължава ОбС – Пазарджик  в 

тридневен срок да представи в цялост административната преписка по издаване 

на оспореното решение, указва на протестиращия прокурор в седемдневен срок 

да внесе д.т. за публикуване на съобщение в ДВ за образуваното дело по 

оспорване на общ административен акт, разпорежда след изпълнение на 

задължението да се изпрати съобщение в ДВ, а копие от обявлението да се 

постави на таблото за обявления на Административен съд – Пазарджик, 

конституира страните по делото, указва на ответника възможността за писмен 

отговор и ангажиране на доказателства и насрочва делото в о.с.з. на 24.09.2012 г.  

В това о.с.з. съдът дава ход на делото, докладва го и се произнася по направените 

в жалбата и в с.з. доказателствени искания, както и по доказателствата По време 

на заседанието от ответника е направено искане за прекратяване на 

производството и оставяне на протеста без разглеждане като недопустим, по 

което искане няма произнасяне на съда. За събиране на доказателствата съдът 

отлага делото и насрочва следващо с.з. на 22.10.2012 г. 

 

Съдия Васко Нанев – о.с.з. 16.10.2012 г., насрочени 4 дела: 

Адм. дело № 690/2012 г., е образувано на 10.09.2012 г., по постъпила същия 

ден в съда,  подадена чрез административния орган, жалба против решение от 

13.08.2012 г. на ИД Директор на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, с което е 

потвърдено разпореждане на Ръководителя на осигуряването за безработица с 

отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за безработица, заедно със 

заверено копие от административната преписка. Производството е по реда на 

чл.118 КСО. Делото е разпределено в деня на образуването му. С разпореждане 

от з.з. на 13.09.2012 г. жалбата е оставена без движение с указания до 
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жалбоподателя да внесе в срок дължимата д.т. и предупреждение за последиците 

от неизпълнение на указанията. Същите са изпълнени с молба от 14.09.2012 г. С 

разпореждане от з.з. на 17.09.2012 г. съдът насрочва делото за разглеждане в 

о.с.з.  на 16.10.2012 г., конституира страните, изпраща на ответника препис от 

жалбата с указания за писмен отговор и представяне на доказателства, на 

основание чл.170, ал.1 АПК указва на административния орган тежестта за 

установяване на фактическите основания, посочени в АА и изпълнението на 

законовите изисквания при издаването му, задължава административния орган в 

тридневен срок да представи доказателства за датата и начина на получаване на 

жалбата. 

 Адм. д. № 592/012 г. и адм. дело № 593/2012 г., са образувани на 02.08.2012 

г. по постъпили директно в съда на същата дата жалби от „МБАЛ-Велинград” 

ЕООД против различни писмени покани на Директора на РЗОК, гр. Пазарджик. 

Делата са разпределени в деня на образуването им. С еднотипни разпореждания 

от з.з. на 03.08.2012 г. жалбите по двете дела са оставени без движение като 

нередовни и на жалбоподателите е указано да посочат ЕИК на дружеството-

жалбоподател, както и да  внесат дължимата д.т. С отделни разпореждания от з.з. 

на същата дата съдът задължава административния орган да представи заверено 

копие от цялата преписка по издаване на оспорените писмени покани и му указва 

кои фактически основания и изпълнението на кои законови изисквания следва да 

установи в производството – чл.170, ал.1 АПК. След изпълнение съответно на 

07.08. и на 15.08.2012 г., на посочените в разпорежданията указания и 

задължения, с разпореждания от з.з. на 13.09.2012 г. съдът насрочва делата за 

разглеждане в о.с.з. на 25.09.2012 г., конституира страните, изпраща на 

ответника препис от жалбите с указания за писмен отговор и представяне на 

доказателства, на основание чл.170, ал.1 АПК указва на административния орган 

тежестта за установяване на фактическите основания, посочени в 

административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването 

му. И двете дела са отложени в о.с.з. на 25.09.2012 г., като не е даден ход, поради 

нередовна процедура по призоваването на жалбоподателя. 

 

Съдия Александър Митрев, о.с.з. 22.10.2012 г., насрочени 8 броя дела: 

Адм. дело  №471/2012 г.  е образувано на 25.06.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, против 

заповед от 19.05.2012 г. на кмета на община Велинград, с която на основание 

чл.65, ал.1 ЗОбС е наредено изземването  на общински имот и премахване на 

построения в същия имот гараж, като на лицето е определен срок за доброволно 

изпълнение. В жалбата се прави искане по чл.166 АПК за спиране изпълнението 

на заповедта. Делото е разпределено в деня на образуването му. С определение 

от з.з. на 26.06.2012 г. съдът отхвърля като неоснователно искането за спиране 

изпълнението на обжалваната заповед, насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 

02.07.2012 г., задължава ответника в тридневен срок да представи по делото 

административната преписка в цялост, вкл. с доказателства относно начина и 

датата на връчване на обжалваната заповед. В о.с.з. на 02.07.2012 г. ход на 
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делото не е даден поради нередовна процедура по призоваване на страните. В 

о.с.з. на 24.09.2012 г. съдът дава ход на делото, докладва жалбата, констатира, че 

ответникът не е изпълнил задължението да представи по делото 

административната преписка и налага глоба в размер на 200 лева на кмета на 

община Велинград, произнася се по доказателствените искания и 

доказателствата, представени от жалбоподателя и отлага с.з. за 22.10.2012 г. 

Адм. дело  №471/2012 г.  е образувано на 31.08.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, против 

решение на ИД Директор на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено 

разпореждането на Ръководителя по изплащанията на обезщетенията и 

помощите с отказ за отпускане на парично обезщетение за общо заболяване по 

болничен лист. Приложена е административната преписка по издаване на 

оспореното решение. Делото е разпределено в деня на образуването му. С 

разпореждане от з.з. на 04.09.2012 г. жалбата като нередовна е оставена без 

движение с указания за представяне на документ за платена дължима д.т. в срок. 

На 13.09.2012 г. постъпва молбата на жалбоподателя за отстраняване на 

нередовността.  С разпореждане от з.з. на 17.09.2012 г. съдът насрочва делото за 

разглеждане в о.с.з. на 22.10.2012 г. 

Адм. дело  №703/2012 г.  и адм. дело  №704/2012 г.  са образувани на 

17.09.2012 г. по постъпили на същата дата в съда жалби,  подадени чрез 

административния орган, против заповеди  от 26.04.2012 г. на началника на 

РДНСК-ЮЦР за премахване на незаконни строежи. Приложени са 

административните преписки по издаване на обжалваните заповеди. Делата са 

разпределено в деня на образуването им. С разпореждания от з.з. на 18.09.2012 г. 

съдът насрочва делата за разглеждане в о.с.з. на 22.10.2012 г. и указва на 

жалбоподателите да ангажират доказателства в подкрепа на твърденията си, а на 

ответника – за установяване на фактическите основания, посочени в 

административните актове и изпълнението на законовите изисквания при 

издаването им. 

Адм. дело  №435/2012 г.  е образувано на 11.06.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба   против заповед  от 27.04.2012 г. на началника на 

РДНСК-ЮЦР за премахване на незаконен строеж. Делото е разпределено в деня 

на образуването му. С разпореждане от з.з. на 12.06.2012 г. жалбата е оставена 

без движение като нередовна и на жалбоподателя е указано да представи в срок 

документ за платена дължима д.т., на ответника е изпратено копие от жалбата с 

указания в седемдневен срок да представи заверено копие от административната 

преписка в цялост. Молбата на жалбоподателя с приложен документ за платена 

д.т. постъпва в съда на 13.06.2012 г. и с разпореждане от з.з. на 14.06.2012 г. 

делото е насрочено за  разглеждане в о.с.з. на 02.07.2012 г., когато е даден ход, 

докладвана е жалбата и е констатирано, че изисканата административна 

преписка  не е постъпила по делото. На началника на РДНСК – ЮЦР е наложена 

глоба в размер на 100 лева и повторно му е указано да представи в срок 

административната преписка. Преписката постъпва в съда на 11.07.2012 г. Ход 

на делото в следващото о.с.з. на 24.09.2012 г. не е даден, тъй като не са 
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конституирани своевременно заинтересовани лица  - останалите адресати на 

оспорената заповед, наследници на собственика на незаконния строеж. Съдът 

конституира заинтересованите страни и отлага делото за 22.10.2012 г. 

Адм. дело  №656/2012 г.  е образувано на 28.08.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, против 

заповед  от 09.07.2012 г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е отхвърлена 

жалба срещу разрешение за строеж на главния архитект на община Панагюрище. 

Приложена е административната преписка по издаване на обжалваната заповед. 

Делото е разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от з.з. на 

04.09.2012 г. жалбата е оставена без движение като нередовна и на 

жалбоподателите е указано в срок да представят документ за платена д.т. С 

определение от з.з. на 24.09.2012 г. съдът конституира заинтересовани лица по 

делото, насрочва го за разглеждане в о.с.з. на 22.10.2012 г. и указва на 

жалбоподателите да ангажират доказателства в подкрепа на твърденията си, а на 

ответника – за установяване на фактическите основания, посочени в АА и 

изпълнението на законовите изисквания при издаването му. 

Адм. дело  №467/2012 г.  е образувано на 22.06.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, против 

решение от 30.05.2012 г. на директора на ТП на НОИ/РУ”СО” – Пазарджик, с 

което е потвърдено разпореждането на Ръководителя на контрола по разходите 

на ДОО, с нареждане за възстановяване на недобросъвестно получено 

обезщетение за отглеждане на малко дете. Административната преписка е 

приложена. Делото е разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от 

з.з. на 25.06.2012 г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 02.07.2012 г., 

когато е даден ход, докладвана е жалбата, съдът се произнася по доказателствата 

и доказателствените искания на страните  и отлага делото за 24.09.2012 г. В о.с.з. 

на 24.09.2012 г. е даден ход на делото, приети са постъпилите и изискани от 

трето по спора лице писмени доказателства и за събиране на допълнително 

поискани от жалбоподателя доказателства, делото е отложено за 22.10.2012 г. 

Адм. дело  №649/2012 г.  е образувано на 27.08.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба   против решение №210 от 09.08.2012 г. на Общинския 

съвет /ОбС/ –община Белово с направено в жалбата искане за спиране на 

допуснатото с разпореждане на ОбС предварително изпълнение на решението. С 

определение от з.з. на 28.08.2012 г. съдът отхвърля особеното искане като 

неоснователно, предвид разпоредбата на чл.166, ал.3 АПК. С разпореждане от 

з.з. на същата дата - 28.08.2012 г. жалбата е оставена без движение като 

нередовна и на жалбоподателите е указано в срок да уточнят и конкретизират 

предмета й, както и да представят документ за платена дължима д.т. Разпоредено 

е на административния орган да се изпрати копие от жалбата с указание за 

представяне по делото на относимата административна преписка в цялост. С 

молба от 17.09.2012 г. жалбоподателите отстраняват посочените от съда 

нередовности, а административният орган изпълнява задължението си на 

24.09.2012 г.  С разреждане от з.з. на 24.09.2012 г. съдът констатира, че предвид 

оспорването на общ административен акт следва да приложи разпоредбите на 



 18 

чл.181, ал.1 и ал.2 АПК и задължава жалбоподателите да внесат дължимата д.т. 

за обнародване в ДВ на обявление за оспорването пред съда, като ги 

предупреждава, че при неизпълнение жалбата ще бъзе оставена без разглеждане, 

а делото прекратено. Със същото разпореждане делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 22.10.2012 г. 

 

Съдия Георги Видев, о.с.з. на 10.10.2012 г., насрочени 6 бр. дела: 

Адм. дело №710/2012 г. е образувано на 18.09.2012г. по постъпила същия ден 

в съда, подадена чрез административния орган, жалба срещу решение № 28 от 

27.08.2012 г. на Директор на РУ”СО”, гр. Пазарджик, с което се потвърждава 

разпореждането на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с отказ за 

отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към писмото на 

административния орган е приложено и копие от административната преписка 

по издаване на оспореното решение. Делото е разпределено в деня на 

образуването му. С разпореждане от з.з. на 19.09.2012 г. жалбата е оставена без 

движение като нередовна и на жалбоподателя е указано или да представи 

доказателства, удостоверяващи качеството му на осигурено лице или пенсионер 

към датата на подаване на жалбата, освобождаващи го от задължението за 

заплащане на д.т., или да представи документ за платена дължима д.т. в срок. 

Жалбоподателят е предупреден за последиците от неизпълнението и с молба от 

25.09.2012 г. документът за платена д.т. е представен. С разпореждане от з.з. на 

26.09.2012 г. съдът указва на ответника възможността за писмен отговор и 

представяне на доказателства и насрочва първото о.с.з. по делото за 10.10.2012 г.  

      Адм. дело № 666/2012 г. и адм. дело № 667/2012 г. са образувани на 

31.08.2012г. по постъпили същия ден в съда, чрез административния орган, 

жалби срещу решения от 08.08.2012 г. на ИД Директор на ТП на НОИ гр. 

Пазарджик, с които се потвърждават разпореждания на Ръководителя по 

изплащане на обезщетенията и помощите с отказ за отпускане на парично 

обезщетение за общо заболяване по посочен болничен лист. Към писмата на 

административния орган са приложени и копия от административните преписки 

по издаване на оспорените решения. Делата са разпределени в деня на 

образуването им. С разпореждания от з.з. на 12.09.2012 г. жалбите са оставени 

без движение като нередовни и на жалбоподателите е указано или да представят 

доказателства, удостоверяващи качеството им на осигурено лице или пенсионер 

към датата на подаване на жалбата, освобождаващи ги от задължението за 

заплащане на д.т., или да представят документ за платена дължима д.т. в срок. 

Жалбоподателите са предупредени за последиците от неизпълнението.  След 

изпълнение на указанията, с разпореждания от з.з. на 26.09.2012 г. съдът 

насрочва първото о.с.з. по делата за 10.10.2012 г. и указва на ответника 

възможността за писмен отговор и ангажиране на доказателства. 

Адм. дело  №642/2012 г.  е образувано на 23.08.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба   против заповед  от 30.07.2012 г. на началника на 

РДНСК-ЮЦР за премахване на незаконен строеж. Делото е разпределено в деня 

на образуването му. С разпореждане от з.з. на 12.09.2012 г. жалбата е оставена 
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без движение като нередовна и на жалбоподателя е указано да представи в срок 

документ за платена дължима д.т. Молбата на жалбоподателя постъпва в съда на 

18.09.2012 г. и с разпореждане от з.з. на 19.06.2012 г. делото е насрочено за  

разглеждане в о.с.з. на 10.10.2012 г. Началникът на РДНСК ЮЦР е задължен да 

представи по делото заверено копие от административната преписка в цялост, 

като му е указана и възможността за писмен отговор по жалбата и за представяне 

на доказателства. 

Адм. дело  №582/2012 г. е образувано на 31.07.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, против отказ 

на кмета на община Панагюрище по искане по чл.135 ЗУТ. Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от з.з. на 10.08.2012 г. 

съдът оставя жалбата без движение като нередовна и указва на жалбоподателите 

в срок да представят документ за платената дължима д.т., както и пълномощното, 

с което е подадена жалбата. На 20.08.2012 г. постъпват молбите на 

жалбоподателите по изпълнение на указанията. С разпореждане от з.з. на 

22.08.2012 г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 26.09.2012 г., 

указва на кмета на община Панагюрище  възможността за писмен отговор и 

представяне на доказателства и го задължава да представи конкретни писмени 

доказателства в тридневен срок, като го предупреждава за санкцията при 

неизпълнение на това задължение. В о.с.з. на 26.09.2012 г. е даден ход на делото, 

докладвани са постъпилите искания и доказателства и е отложено за 10.10.2012 г. 

за събиране на допълнителни писмени доказателства и с оглед постигане на 

споразумение. 

Адм. дело  №172/2012 г. е образувано на 08.03.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, против 

заповед от 22.02.2012 г. на началника на Службата по геодезия, картография и 

кадастър, гр. Пазарджик, ведно със заверено копие от административната 

преписка. Делото е разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от 

з.з. на 19.03.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 04.04.2012 г., 

като на ответника и заинтересованата страна е указана възможността за писмен 

отговор по жалбата и представяне на доказателства, а така също и  че за 

определено обстоятелство не сочат доказателства, предвид твърдение в жалбата. 

В о.с.з. на 04.04.2012 г. ход на делото е даден, докладвани са постъпилите 

писмени отговори, изслушани са становища и искания на страните, съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания, с изключение на искането за 

експертиза. В с.з. на 18.04.2012 г. съдът допуска СТЕ и съдебно-графологична 

експертиза (СГЕ). Ход на делото е даден и в следващото с.з. на 30.05.2012 г., 

вещите лица са изслушани и заключенията им са приети, допуснато е 

изслушване на  допълнителна СГЕ и за събиране на доказателства делото е 

отложено за 27.06.2012 г. Вещото лице не е представило заключение по 

допуснатата СГЕ. Даден е ход на делото, събрани са писмени и устни 

доказателства и отново е отложено, като е дадена възможност на вещото лице да 

продължи работата си по поставените задачи и са допуснати още доказателства. 

На 12.09.2012 г. е проведено следващото о.с.з., прието е заключението по 
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допълнителната СГЕ, допуснати са доказателствените искания за разпит на 

свидетели и делото е отложено за 10.10.2012 г.  

 

    съдия Десислава Кривиралчева  -  о.с.з. на 05.10.2012 г.  насрочeни 3 

бр. дела: 

 

Адм. дело № 497/2012 г., е образувано на 28.06.2012 г., по жалба на две 

физически лица, входирана в същия ден, против заповед № 791/24.09.2007 г. на 

кмета на община – Пещера, за одобряване на ПУП-ПР. Разпределено е също на 

28.06.2012г., съгласно приложена извадка от протокол за случаен избор, в която 

фигурира само това дело. С разпореждане № 1302/05.07.2012 г. съдът е задължил 

административния орган да представи по делото копие от оспорената заповед и 

преписката по издаването й, а с друго такова – № 383 от 16.07.2012 г.,  делото е 

оставено без движение, с указания към жалбоподателите да внесат 20 лв. такса за 

обнародване на оспорването съгласно изискването на чл. 218, ал. 1 ЗУТ. С 

последващо разпореждане № 1698/04.09.2012 г.съдът е направил преценката за 

редовност на жалбата, разпоредил е изпращането й на ответника, разяснил е 

правото му на отговор, конституирал е страните и е насрочил делото в о.с.з. за 

05.10.2012 г. Съобщенията до страните са изпратени в същия ден и са получени 

своевременно – на 10-ти и 11-ти септември 2012 г. 

Адм. дело № 602/2012 г. е образувано с разпореждане от 07.08.2012 г., по 

жалба от 06.08.2012 г. на С.Ж.П. от гр. Пловдив, против принудителна 

административна мярка, наложена на 27.07.2012 г. от община - Пазарджик, 

(изразяваща се в незаконосъобразно преместване на личният му автомобил) и 

иск за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, 

породени от нея. Делото е  разпределено в деня на образуването му, видно от 

приложената извадка от протокола за случаен избор на докладчик. С 

определение № 465/11.09.2012 г. съдът е постановил разделяне на 

производството, поради различния характер на претенциите, като е указано 

изготвяне на служебен препис от документите по делото, който да бъде 

докладван на Председателя за ново разпределяне. С разпореждане № 

1731/11.09.2012 г., след преценка за редовност на жалбата, са конституирани 

страните, делото е насрочено в о.с.з. за 05.10.2012 г. и административният орган 

е задължен да представи доказателства, относими към законосъобразността на 

процесната ПАМ. Призовките до страните са изпратени в същия ден, като 

жалбоподателят е уведомен за датата на заседанието и по телефона, посочен от 

него, за което е изготвен надлежен протокол, подписан от трима служители на 

съда.  

При направената от проверяващите справка се установи, че по предявения от 

жалбоподателя иск за вреди, на 11.09.2012 г. е образувано адм. дело № 694/2012 

г., което също е на доклад на съдия Кривиралчева, съгласно правилата, приети на 

общо събрание на съда в такова случаи, отразено в приложения протокол за 

определяне на конкретен докладчик. 



 21 

Адм. дело № 644/2012 г. е образувано на 24.08.2012г., по жалба от С.Р.Ч от гр. 

Сърница, получена в АС-Пазарджик в същия ден, срещу заповед на кмета на 

община-Велинград, с която е разрешено прокарването на временен път през имот 

на жалбоподателя, за осигуряване на достъп до друг имот. С разпореждане № 

448/03.09.2012 г. делото е оставено без движение, с указания към жалбоподателя 

за внасяне на ДТ, както и че не сочи доказателства за правния си интерес, а 

ответникът е задължен да представи в цялост преписката по издаването на акта, 

включително и данни досежно начина на обявяването на заповедта. Таксата е 

внесена с молба от 11.09.2012 г. и с разпореждане № 1734, също от 11.09.2012 г., 

съдът е конституирал страните по делото, насрочил го е за 05.10.2012 г., дал е 

конкретни указания на административния орган, включително и относно 

последиците при неизпълнение. С разпореждане (изготвено на ръка) № 

17.09.2012 г. съдът е конституирал като заинтересовани страни осемте лица, 

„посочени в списъка” представен от общината, на които е разпоредено да се 

изпрати препис от жалбата и които да бъдат призовани на посочените адреси. 

 

Съдия Емилия Георгиева  -  о.с.з. на 04.10.2012 г.  насрочeни 5 бр. 

дела:  

Адм. дело № 451/2012 г. е образувано на 15.06.2012г., по жалба от 

01.06.2012 г. на Г.А.П. от гр. Пещера, подадена по надлежния ред, против 

заповед на Началник РДНСК – Южен Централен район, издадена на основание 

чл. 225, ал. 1 ЗУТ, за премахване на незаконен строеж. Първоначално, с 

разпореждане № 330/20.06.2012 г. делото е оставено без движение за внасяне на 

ДТ, изпълнено с молба от 04.07.2012г. С разпореждане от следващия ден делото 

е насрочено за 12.09.2012 г., като е указана на административния орган тежестта 

за доказване законосъобразността на оспорения акт, а на жалбоподателя – че 

следва да посочи доказателства за всички обстоятелства, които твърди в жалбата 

си. В с.з. са се явили пълномощници на страните, приети са доказателствата, 

допусната е съдебно-техническа експертиза, с определено от зала вещо лице, 

депозит и конкретизирана задача, като делото е отложено за горепосочената дата. 

Протоколът от съдебното заседание е изготвен четливо, пълно и старателно. 

Депозитът е внесен с молба от 14.09.2012 г. и към датата на проверката 

експертизата е изготвена, внесена на 26.09.2012 г., докладвана в същия ден, 

видно от резолюцията на съдията, положена на нея. Делото е  било предадено на 

експерта след подадена от него молба и подпис на докладчика по делото, с 

изготвен приемо-предавателен протокол. Всички страници са номерирани и към 

момента делото е с 66 листа. По него не е налице изричен акт на съда за 

конституиране на страните  - нито отделен, нито от съдебното заседание. 

 

Адм. дело № 450/2012 г. е образувано също на 15.06.2012г., по жалба от 

04.05.2012 г. на ЕТ със седалище в гр. Якоруда, подадена по надлежния ред, 

против заповед на Началник РДНСК – Южен Централен район, издадена на 

основание чл. 225, ал. 1 ЗУТ, за премахване на незаконен строеж - 

бензиностанция. С разпореждане № 331/20.06.2012 г. делото е оставено без 
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движение за внасяне на ДТ от 50 лв., съобщението за което е получено на 

06.07.2012 г., изпълнено с молба от 17.07.2012г. С разпореждане от същия ден 

делото е насрочено за 12.09.2012 г., като е указана на административния орган 

тежестта за доказване законосъобразността на оспорения акт, а на жалбоподателя 

– че следва да посочи доказателства за всички обстоятелства, които твърди в 

жалбата си.  

По делото не е налице изричен акт на съда за конституиране на страните, а 

с.з. е отложено за 04.10.2012 г., поради уважено искане на жалбоподателя, 

удостоверил с болничен лист внезапно заболяване.   

Адм. дело № 553/2012 г. е образувано на 23.07.2012 г., след отмяна, по реда 

на касационния контрол, на решение № 90/02.03.2012 г. по адм.дело № 925/2011 

г. на АС-Пазарджик, с което община Белово е осъдена да заплати на П.Г.Ц от гр. 

Пазарджик обезщетение по чл. 104, ал. 1 ЗДСл. Дадените от ВАС указания са за 

липса на безспорни данни относно това изплатени ли са обезщетения и 

извършени ли са прихващания от органа по назначаването към държавния 

служител и в какъв размер, с оглед което делото е върнато за установяване на 

факти по направеното от ответника възражение. В изпълнение, в с.з. от 

12.09.2012 г., съдът е допуснал изслушване на СИЕ с конкретно посочена задача, 

определен депозит и вещо лице, с отсрочване на делото за 04.10.2012 г. 

Депозитът е внесен,  делото е  било предадено на експерта след подадена от него 

молба от  14.09.2012 г. и подпис на докладчика по делото, с изготвен приемо-

предавателен протокол. Към датата на проверката експертизата е изготвена, с 

дата 26.09.2012 г., докладвана в същия ден, видно от резолюцията на съдията, 

положена на нея. 

Адм. дело № 948/2011 г. е образувано на 08.12.2011г., след постановяването 

на решение № 15981/05.12.2011 г. на петчленен състав на ВАС по адм. дело № 

8879/2011 г. С него, по реда на чл. 245 и сл. АПК, са отменени решение № 

13832/18.11.2010 г. по адм. дело № 3507/2010 г. на ВАС, ІІІ-то отделение и 

потвърденото с него решение № 660/30.12.2009 год. по адм. дело № 715/2009 год. 

на АС-Пазарджик, с което, по жалба на Областен управител – Пазарджик, е 

отменено решение № 299 по Протокол № 25/30.09.2009 г. на ОбС-Белово, за 

извършване на замяна на общински имот с недвижими имоти на ЕООД. В 

изпълнение на констатираните пропуски, с разпореждане № 2678/12.12.2011 г. 

съдът е конституирал неучаствала заинтересована страна, насрочил е делото за 

18.01.2012 г., като е задължил общината да представи конкретни доказателства. 

От тази дата делото е отложено отново за доказателства, в с.з. на 15.02.2012 г.  е 

конституирана като заинтересована страна Държавата чрез МРРБ и делото е 

отсрочено за 14.03.2012 г., когато отново е отложено за доказателства. В с.з. от 

11.04.2012 г., без възражения от страните съдът е обявил приключването на 

съдебното дирене. С определение № 221/26.04.2012 г. протоколното определение 

с даден ход по същество е отменено, оставена е без разглеждане заповедта на 

Областния управител – Пазарджик, с която е оспорено изпълнението на решение 

№ 299/30.07.2011 г. на ОбС-Белово и е прекратено производството по делото. С 

определение № 10731/25.07.2012 г. по адм. дело № 7349/2012 г. на ВАС 
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съдебният акт е отменен и делото е върнато за продължаване на процесуалните 

действия. С разпореждане № 1473/30.07.2012 г. делото е насрочено в о.с.з. на 

12.09.2012 г., а с оглед нередовно призоваване, е отсрочено за 04.10.2012 г. 

   Адм. дело №21/2012 г. е образувано на 09.01.2012 г. по постъпила същия 

ден директно в съда жалба на ЕТ против писмена покана на директора на РЗОК, 

гр. Пазарджик. Делото е разпределено в деня на образуването му. С 

разпореждане в з.з. на 10.01.2012 г. жалбата е оставена без движение като 

нередовна и на оспорващия е указано да представи в срок документ за платена 

дължима д.т. Указанията са изпълнени на 12.01.2012 г. С разпореждане от з.з. на 

12.01.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 01.02.2012 г., 

Директорът на РЗОК е задължен да представи пълно копие на 

административната преписка, на страните е указана тежестта на доказване. По 

делото са проведени 8 /осем/ редовни о.с.з. и във всяко заседание делото е 

отлагано за събиране на доказателства, включително и допълнително поискани 

от страните, които не са изчерпали доказателствените си искания еднократно. 

Съдът е положил усилия да контролира процесуалното поведение на страните и е 

налагал глоби на оспорващия за забавяне на процеса. Последното с.з. е 

насрочено за 04.10.2012 г. за приемане на заключението по СИЕ, неприето в с.з. 

на 12.09.2012 г. и за изслушване на заключение по новоназначена СМЕ. 

 

НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Проверени бяха касационните дела, насрочени в открито съдебно заседание 

на 02.10.2012г. – 21 бр., на VІІ касационен състав: съдия Емилия Георгиева – 

председател и съдии Георги Видев и Александър Митрев: 

 

1.   КАНХД  596/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

2.   КАНХД  598/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

3.   КАНХД  606/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

4.   КАНХД  618/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

5.   КАНХД  623/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

6.   КАНХД  627/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

7.   КАНХД  630/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

8.   КАНХД  634/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

9.   КАНХД  640/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

10. КАНХД  401/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

11. КАНХД  509/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

12. КАНХД  661/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

13. КАНХД  619/2012г., съдия докладчик - Емилия Георгиева 

14. КАНХД  631/2012г., съдия докладчик - Емилия Георгиева 

15. КАНХД  678/2012г., съдия докладчик - Александър Митрев 

16. КАНХД  650/2012г., съдия докладчик - Емилия Георгиева 

17. КАНХД  653/2012г., съдия докладчик - Емилия Георгиева 

18. КАНХД  660/2012г., съдия докладчик - Емилия Георгиева 
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19. КАНХД  636/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

20. КАНХД  652/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

21. КАНХД  682/2012г., съдия докладчик - Георги Видев 

 

Вторият касационен състав (VІІІ с-в) – съдия Стефка Кемалова и съдии 

Десислава Кривиралчева и Васко Нанев, има насрочени две касационни дела на 

02.10.2012 г. : 

1. КАНХД  289/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

2. КАНХД  470/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева, 

както и 22 бр. касационни дела за открито съдебно заседание на 

03.10.2012г.: 

1.   КАНХД  597/2012, съдия докладчик - Стефка Кемалова 

2.   КАНХД  604/2012, съдия докладчик - Стефка Кемалова 

3.   КАНХД  622/2012,  съдия докладчик - Стефка Кемалова 

4.   КАНХД  637/2012, съдия докладчик - Стефка Кемалова 

5.   КАНХД  651/2012, съдия докладчик - Стефка Кемалова 

6.   КАНХД  654/2012, съдия докладчик - Стефка Кемалова 

7.   КАНХД  608/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

8.   КАНХД  624/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

9.   КАНХД  659/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

10. КАНХД  607/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

11. КАНХД  638/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

12. КАНХД  681/2012, съдия докладчик - Стефка Кемалова 

13. КАНХД  692/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

14. КАНХД  628/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

15. КАНХД  632/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

16. КАНХД  688/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

17. КАНХД  562/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

18. КАНХД  609/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

19. КАНХД  680/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 

20. КАНХД  599/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

21. КАНХД  679/2012, съдия докладчик - Десислава Кривиралчева 

22. КАНХД  639/2012, съдия докладчик - Васко Нанев 
  

 

Проверката на насрочените касационни дела и на двата състава показва, че 

същите са образувани и разпределени в деня на постъпване на книжата в съда. 

Изключение прави КАНХД № 650/2012г., образувано на 27.08.2012г., в деня на 

постъпване на касационната жалба срещу решението на РС-Панагюрище в АдС-

Пазарджик, а разпределение е извършено (видно от приложения протокол) на 

03.09.2012г. от съдия Кривиралчева, в отсъствието на Председателя на съда.  

По всички проверени дела, съдията-докладчик е определен електронно, на 

принципа на случайния подбор и в кориците на делата се съдържа протокол за 

проведения избор. Докладчикът се произнася с разпореждане обикновено до 
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седмица след образуване на делото и го насрочва за разглеждане в открито 

съдебно заседание, като стриктно се спазва изискването по чл. чл. 157, ал. 1 

АПК. По всички  проверени дела, на страните са изпратени съобщения, призовки 

и преписи от разпореждането. По делата се съдържат и върнати отрязъци от 

съобщения и призовки, връчени на страните за насроченото открито съдебно 

заседание.  

По-голямата част от делата са с насрочени първи съдебни заседания, с 

някои изключения: КАНХД  № 596/2012г., съдия докладчик - Георги Видев е 

образувано и разпределено на 18.04.2012г. и с разпореждане от 19.04.2012г. 

същото е насрочено в о.с.з. на 16.05.2012г. В това о.с.з. по искане на адвоката на 

касатора, съдия Кемалова се е отвела с протоколно определение, поради 

участието й в друго дело със същите страни, изпратено по касационна жалба във 

ВАС и във връзка с което се иска спиране на настоящото производство. По 

делото не е даден ход, същото е отложено и насрочено за 26.06.2012г. Съдебният 

състав, с изключение на съдията-докладчик Нанев, е сменен и с протоколно 

определение от 26.06.2012г. съдебното производство е спряно, до приключване 

на преюдициалния спор. С определение в з.з. от 10.09.2012г. производството е 

възобновено, поради приключилото с влязъл в сила съдебен акт преюдициално 

дело и касационното дело е насрочено в о.с.з. за 02.10.2012г. 

По КАНХД  470/2012, със съдия докладчик - Десислава Кривиралчева се 

установи, че във второто о.с.з. на 19.09.2012г. ход на делото не е даден. Съдът, 

след като е съобразил, че в първото по делото о.с.з., когато е даден ход, делото е 

разгледано от касационен състав различен от настоящия (с оглед служебната 

ангажираност на съдия Георгиева - председател на състава и административен 

ръководител, а при касационното производство при неуредени въпроси се 

прилагат разпоредбите на НПК), е отложил и насрочил делото в о.с.з. за 

02.10.2012г. 

По КАНХД  401/2012г., образувано и разпределено на 29.05.2012г., съдията 

докладчик - Александър Митрев (след две седмици) с ръкописно разпореждане в 

з.з. от 12.06.2012г. го е насрочил в о.с.з. на 26.06.2012г., когато като дава 

възможност на касатора да представи доказателства относно материалната 

компетентност на наказващия орган, съдът отлага и насрочва делото в о.с.з. за 

10.07.2012г. С разпореждане в з.з. на 06.07.2012г. съдията-докладчик е отсрочил 

делото след два месеца – за 04.09.2012г., когато поради съдебна ангажираност на 

съдия Георгиева - председател на състава и административен ръководител, по 

делото не е даден ход и същото е отложено и насрочено за 02.10.2012г. 

КАНХД  608/2012г., образувано и разпределено на 10.08.2012г., със съдия 

докладчик – Десислава Кривиралчева, е насрочено с разпореждане в з.з. от 

03.09.2012г. в о.с.з. за 03.10.2012г. 

КАНХД  607/2012г. и КАНХД  607/2012г.,  образувани и разпределени на 

10.08.2012г., със съдия докладчик – Васко Нанев, са насрочени с разпореждане в 

з.з. от 12.09.2012г. в о.с.з. за 03.10.2012г. 
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КАНХД  562/2012г. – делото е образувано и разпределено на 25.07.2012г. и 

с разпореждане в з.з. от  26.07.2012г. същото е насрочено за 19.09.2012г., когато 

по постъпила молба от касатора, е отложено и насрочено за 03.10.2012г. 

По едно от проверените насрочени дела - КАНХД  679/2012г., образувано и 

разпределено на 03.09.2012г., съдът с разпореждане в з.з. от 04.09.2012г. е 

оставил делото без движение за отстраняване на нередовностите по касационната 

жалба и е указал в 7-дневен срок жалбоподателят да потвърди писмено 

извършените от юрисконсулта на органа процесуални действия по подаване на 

касационната жалба против решението на РС-Пазарджик. След изпълнение на 

указанията, с разпореждане в з.з. на 20.09.2012г., съдия Кривиралчева е 

насрочила делото в о.с.з. на 03.10.2012г.  

От проверените на случаен принцип и насрочени в о.с.з. на 02 и на 03 

октомври 2012г. дела, прави впечатление бързото администриране и ликвидност 

на касационните производства, образувани по жалби срещу първоинстанционни 

решения на районните съдилища, постановени през периодите на проверката, с 

някои констатирани по-горе в Акта отклонения, свързани с годишните отпуски 

на съдиите през периода на съдебната ваканция. 

 
 

НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА  
 

Ненасрочените дела в АдС – Пазарджик по официална справка от съда към 

21.09.2012г. са 34 броя, а  към датата на проверката - 25.09.2012г. са общо 24 

броя, по видове и  състави както следва: 

Образуваните, на основание чл. 145 АПК вр. чл.49, ал.2 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ административни дела, общо 9 броя, 

съответно на 12.09.2012 г., 17.09.2012 г. и на 18.09.2012 г., са по жалби на 

физически и юридически  лица срещу един и същ административен акт – заповед 

№ РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване 

на кадастралната карта и кадастралните регистри  за землището на гр. 

Панагюрище и с. Панагюрски колонии, публикувана и обявена в ДВ – бр. 61 от 

10.08.2012 г. Делата са образувани в деня на постъпване на писмото от 

административния орган, чрез който са подадени жалбите, ведно с копие от 

административната преписка и в същия ден са разпределени на съдии-

докладчици при спазване на принципа на случайния подбор. Адм.д. 

№№695/2012 г. и 697/2012 г. са на доклад на съдия Емилия Георгиева и са 

образувани на 12.09.2012 г. С разпореждане от з.з. на 13.09.2012 г. жалбите са 

оставени без движение до отстраняване, в седемдневен срок от уведомяването, 

на констатираната нередовност – невнесена дължима държавна такса. Съдия 

Десислава Кривиралчева е докладчик по адм.д. №701/2012г., образувано на 

17.09.2012 г. и адм.д. №707/2012 г., образувано на 18.09.2012 г. С разпореждания  

от з.з. на следващия ден жалбите са оставени без движение  с указания до 

жалбоподателя за внасяне в срок на дължимата д.т. и до административния орган 

за представяне в срок на копие от обжалвания административен акт. Адм.д. 

№702/2012 г., образувано на 17.09.2012 г. и адм. д. №708/2012 г., образувано на 
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18.09.2012 г. са разпределени на съдия Георги Видев, който с разпореждания от 

19.09.2012 г. оставя жалбите без движение с указания за заплащане в срок на 

дължимата д.т. На съдия Васко Нанев са разпределени адм.д. № 700/2012 г. и 

адм. д. № 706/2012 г., образувани съответно на 17.09.2012 г. и на 18.09.2012 г. С 

разпореждания от з.з., съответно на 20.09.2012г. и на 24.09.2012 г., жалбите са 

оставени без движение с указания за заплащане на дължимата д.т. в срок. На 

жалбоподателя е указано, а административният орган е задължен да представи  

доказателства за начина и датата на изпращане и получаване на жалбата, с оглед 

спазване на тридесетдневния срок за обжалване. Адм.д. №696/2012г., образувано 

на 12.09.2012 г. е разпределено на съдия Стефка Кемалова. С разпореждане от 

з.з.  жалбата е оставена без движение до внасяне на дължимата д.т. в срок. След 

отстраняване на нередовността, с разпореждане от з.з. на 24.09.2012 г. делото е 

насрочено в о.с.з. на 22.10.2012г., като са конституирани страните, вкл. 

заинтересована страна.  

Адм. дело № 519/2012г., образувано на 05.07.2012г. по жалба срещу 

заповед на кмета на община Велинград, с която е обявен спечелилият търга за 

отдаване под наем на имот, общинска собственост в ЦГЧ, на доклад на съдия 

Десислава Кривиралчева. С разпореждане от з.з. на 09.07.2012г. съдът оставя без 

движение жалбата с указания за внасяне в срок на дължимата д.т. и задължава 

административния орган да представи в тридневен срок административната 

преписка по издаване на оспорения акт в цялост,  доказателства за връчване на 

обжалвания административен акт на жалбоподателя и заверено копие от 

Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско 

имущество на община Велинград. Административният орган е предупреден за 

наказанието по чл.305 АПК при неизпълнение на процесуалното задължение.   

Съобщенията са изпратени същия ден и указанията са изпълнени от 

жалбоподателя с молба от 17.07.2012г. На същата дата са постъпили и исканите 

от ответника документи. С разпореждане от з.з. на 25.07.2012 г., след като 

приема жалбата за редовна, съдът конституира страните,  вкл. заинтересовани и 

насрочва делото в о.с.з. на 13.09.2012 г. За тази дата всички страни са редовно 

призовани, но не се явяват и не изпращат представители. Съдът не дава ход на 

делото, констатира нередовност на жалбата, оставя я без движение, указва на 

жалбоподателя да представи доказателства за редовно упълномощаване на 

лицето, подало жалбата, както и доказателства, че жалбата е подадена в срок,  

повторно задължава административния орган да представи доказателства за 

връчване на обжалвания административен акт на жалбоподателя. На 20.09.2012 

г. в съда е върнато съобщението до административния орган. 

Адм. дело № 614/2012г., образувано на 13.08.2012г. по постъпила директно 

в съда жалба против заповед на Кмета на община Батак, с която се разрешава 

извършването на ремонт на вътрешно селищните инсталации, находящи се 

според жалбоподателя в имоти - защитени територии, на доклад на съдия Васко 

Нанев. С разпореждане от з.з. на 12.09.2012г. съдията задължава 

административния орган в тридневен срок да представи заверено копие от 

административната преписка в цялост, списък на страните в производството с 
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актуални адреси, както и доказателства за датата и начина на връчване на 

оспорения административен акт на жалбоподателя. Съобщението е изпратено на 

13.09.2012 г. и към датата на проверката – 25.09.2012 г. не се е върнало в съда.  

Адм. дело № 603/2012г., образувано на 08.08.2012г. по жалба срещу 

заповед на Кмета на община Стрелча, издадена на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА 

вр. чл.52 ЗС, с която се нарежда преместването на иглолистно дърво  на 3 метра 

и на малинови насаждения на 1 метър от границата със съседен имот, на доклад 

на съдия Александър Митрев. С разпореждане от з.з. на 13.08.2012г. жалбата е 

оставена без движение с указания да жалбоподателя да представи в срок 

оригинален документ за платена дължима д.т. До жалбоподателя са изпращани 

няколко съобщения по постоянен и настоящ адрес, като на върнатото в съда на 

20.09.2012 г. съобщение е поставена резолюция от 24.09.2012 г.: „Връчено по 

чл.44, ал.1 , предл. последно ГПК. КД!”.  

Адм.д. №677/2012 г., образувано на 03.09.2012г., на доклад на съдия 

Александър Митрев,  адм.д. №694/2012 г., образувано на 11.09.2012 г., на доклад 

на съдия Десислава Кривиралчева  и адм. д.№ 705/2012 г., образувано на 

17.09.2012 г., на доклад на съдия Стефка Кемалова, са оставени без движение с 

разпореждания от з.з. на следващия ден от образуването. Жалбите са нередовни 

поради невнесена дължима държавна такса, за внасянето на която е определен 

срок от съда. Съобщенията към датата на проверката не са върнати в съда. 

Адм. д. № 673/2012г., образувано на 31.08.2012г. по жалба срещу заповед 

на началника на РДНСК ЮЦР за премахване на незаконен строеж  в частен имот, 

находящ се в с. Алеко Константиново, същия ден разпределено на съдия Стефка 

Кемалова. С разпореждане от з.з. на 11.09.2012 г. жалбата е оставена без 

движение с указания до жалбоподателя да внесе в срок дължимата д.т., както и 

да посочи съда, който според него следва да разгледа жалбата му. Към датата на 

проверката съобщението не е върнато в съда. 

Адм.д. № 611/2012 г. и Адм.д. № 612/2012 г., образувани на 10.08.2012 г. по 

жалби срещу разрешение за ползване на строеж, издадено от зам. началника на 

ДНСК, разпределени същия ден на съдия Десислава Кривиралчева. С 

разпореждания от з.з. на 03.09.2012 г. жалбите са оставени без движение като 

нередовни и на жалбоподателите са дадени указания за внасяне на дължимата 

д.т. в срок. Към датата на проверката съобщенията не са върнати в съда. 

Адм.д. № 666/2012 г. и Адм.д. № 667/2012 г.,, образувани на 31.08.2012 г. 

по жалби срещу решения от 08.08.2012 г. на ИД Директора на ТП на НОИ– 

Пазарджик, с които са потвърдени разпореждания на ръководителя по изплащане 

на обезщетенията и помощите за отказ за отпускане на парично обезщетение  за 

общо заболяване, разпределени същия ден на съдия  Георги Видев. С 

разпореждания от з.з. на 12.09.2012 г. жалбите са оставени без движение като 

нередовни с указания  до жалбоподателите да представят доказателства, че в 

деня на подаване на жалбата са били осигурени лица или пенсионери или да 

представят документ за платена дължима д.т. Съобщенията са връчени на 

жалбоподателите на 18.09.2012 г. 
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Адм.д. № 710/2012 г., образувано на 18.09.2012 г. по жалба срещу решение 

от 27.08.2012 г. на Директора на ТП на НОИ – Пазарджик, с което е потвърдено 

разпореждане на длъжностното лице по пенсионно осигуряване, с което е 

отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, разпределено същия ден 

на съдия Георги Видев. С разпореждане от з.з. на 19.09.2012 г. жалбата е 

оставена без движение като нередовна с указания  до жалбоподателя да 

представи доказателства, че в деня на подаване на жалбата е бил осигурено лице 

или пенсионер или да представи документ за платена дължима д.т. Съобщението 

не е върнато в съда до датата на проверката. 

Адм.д. № 711/2012 г., образувано на 18.09.2012 г. по жалба от 12.09.2012г., 

подадена чрез административния орган –ТП на  НОИ – Пазарджик. В писмото на 

административния орган до съда  е отбелязано, че против същото разпореждане 

на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, е  подадена и 

жалба пред административния орган-ТП на НОИ –Пазарджик, производството по 

която не е приключило. Делото е  разпределено същия ден на съдия  Александър 

Митрев. С разпореждане от з.з. на 24.09.2012 г. жалбата е оставена без движение 

като нередовна с указания  до жалбоподателя да представи документ за платена 

дължима д.т. Съобщението не е върнато в съда до датата на проверката. 

Адм. д. № 683/2012г., образувано на 04.09.2012г. по жалба срещу заповед 

на началника на РДНСК ЮЦР за премахване на строеж  в частен имот, находящ 

се в с.Света Петка, община Велинград, същия ден разпределено на съдия Георги 

Видев. С разпореждане от з.з. на 12.09.2012 г. жалбата е оставена без движение с 

указания до жалбоподателя да внесе в срок дължимата д.т. Съобщението е 

върнато в съда на 21.09.2012 г., връчено при отказ на 18.09.2012 г. 

         КАНД № 664/2012г., образувано на 30.08.2012г. по касационна жалба 

срещу решение на РС-Пещера по НАХД № 55/2012г., на доклад на съдия Георги 

Видев. С разпореждане от з.з. на 24.09.2012г. жалбата е оставена без движение 

като нередовна. На жалбоподателя са дадени указания в срок да отстрани 

нередовността, като представи редовно пълномощно  за лицето, подписало и 

подало жалбата. 

 

От проверените дела, 15 са образувани през м. септември 2012г., четири бр. 

са образувани на 31.08.2012г. Жалбите по всичките тези дела са оставени без 

движение като нередовни и тече процедура по уведомяване на жалбоподателите 

и отстраняване на констатираните нередовности. Забава, поради обективни 

причини (съдебна ваканция и ползване на платен годишен отпуск от съдиите-

докладчици) се констатира по адм. дело № 611/2012г. и адм. дело № 612/2012г., 

образувани на 10.08.2012г., по които за първи път съдията-докладчик се 

произнася с разпореждане за оставяне без движение на 03.09.2012г. Същият 

случай е по адм. дело № 614/2012г., по което съдията-докладчик се произнася с 

разпореждане от з.з. на 12.09.2012г., с което задължава административния орган 

да представи административната преписка в цялост.  
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Образуваното на 08.08.2012г. адм. дело № 603/12г., въпреки своевременното 

произнасяне от 13.08.2012г. все още не е насрочено или приключено, поради 

проблеми със съобщенията до жалбоподателя. 

Адм. дело № 519/2012г., образувано на 05.07.2012г. е насрочено в о.с.з. в 

законния двумесечен срок, но съдът оставя повторно жалбата без движение, като 

констатира новата нередовност в открито съдебно заседание. 

 

 

ВИСЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

01.01.2011 г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 31.08.2012 г. 
 

Установено бе в хода на проверката, че в АС-Пазарджик няма производства, 

образувани преди 01.01.2011г. и неприключили към 31.08.2012г. 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

За периода на проверката отсрочените цели съдебни заседания са както 

следва: 

 

За 2011г. 
       

дата на 

отсроче-

ното с.з. 

№ 

на 

дел

ото 

годи

на 
съдия докладчик причини акт за отсрочване 

дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 

09.03.11 102 2011 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

платен 

годишен 

отпуск 

Разпореждане № 

376/14.2.2011 06.04.11 

23.06.11 216 2011 

ДЕСИСЛАВА 

КРИВИРАЛЧЕВА 

участие в 

семинар в гр. 

Русе 

Разпореждане № 

1176/6.6.2011 22.06.11 

23.06.11 299 2011 

ДЕСИСЛАВА Д. 

КРИВИРАЛЧЕВА 

участие в 

семинар в гр. 

Русе 

Разпореждане № 

1180/6.6.2011 22.06.11 

23.06.11 375 2011 

ДЕСИСЛАВА Д. 

КРИВИРАЛЧЕВА 

участие в 

семинар в гр. 

Русе 

Разпореждане № 

1179/6.6.2011 22.06.11 

05.10.11 724 2011 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

участие в 

семинар в 

НИП - София 

Разпореждане № 

2005/21.9.2011 02.11.11 

05.10.11 733 2011 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

участие в 

семинар в 

НИП - София 

Разпореждане № 

2004/21.9.2011 02.11.11 
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30.11.11 831 2011 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

участие в 

семинар в 

НИП - София 

Разпореждане № 

2421/15.11.2011 15.12.11 

30.11.11 857 2011 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

участие в 

семинар в 

НИП - София 

Разпореждане № 

2420/15.11.2011 15.12.11 

30.11.11 864 2011 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

участие в 

семинар в 

НИП - София 

Разпореждане № 

2419/15.11.2011 15.12.11 

       

       

                                                                  За 2012г. 

 

За проверявания период през 2012г. са отсрочени три открити съдебни 

заседания – на 02.01.2012г., на 29.05.2012г. и на 10.07.2012г., по причини както 

следва: 
     

дата на 

отсроче-

ното с.з. 

№ 

на 

дел

ото 

годи

на 
съдия докладчик причини 

акт за 

отсрочване 

дата на 

следващо 

съдебно 

заседание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.01.12 434 2010 

СТЕФКА П. 

КЕМАЛОВА 

датата е обявена за 

почивен ден 

Разпореждан

е № 

2457/18.11.11 06.01.12 

29.05.12 66 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в семинар в 

НИП - София 

Разпореждан

е № 

905/11.05.12 19.06.12 

29.05.12 212 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в семинар в 

НИП - София 

Разпореждан

е № 

906/11.05.12 19.06.12 

10.07.12 340 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждан

е № 

1335/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 393 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждан

е № 

1340/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 401 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

Разпореждан

е № 

1336/06.07.12 04.09.12 
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избор на нови членове на 

ВСС 

10.07.12 446 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждан

е № 

1330/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 456 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1333/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 478 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1339/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 480 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1338/06.07.12 18.09.12 

10.07.12 488 2012 

АЛЕКСАНДЪР 

А. МИТРЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1337/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 212 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1354/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 276 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1351/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 311 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1353/09.07.12 11.09.12 
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1 2 3 4 5 6 7 

10.07.12 317 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1355/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 326 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1357/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 400 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1350/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 436 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1352/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 464 2012 

ВАСКО Д. 

НАНЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови чл.на ВСС 

Разпореждане 

№ 

1356/09.07.12 11.09.12 

10.07.12 457 2012 

ГЕОРГИ В. 

ВИДЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1329/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 482 2012 

ГЕОРГИ В. 

ВИДЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1328/06.07.12 04.09.12 
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1 2 3 4 5 6 7 

10.07.12 490 2012 

ГЕОРГИ В. 

ВИДЕВ 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1331/06.07.12 04.09.12 

10.07.12 444 2012 

ЕМИЛИЯ Р. 

ГЕОРГИЕВА 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1341/06.07.12 18.09.12 

10.07.12 469 2012 

ЕМИЛИЯ Р. 

ГЕОРГИЕВА 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1334/06.07.12 18.09.12 

10.07.12 487 2012 

ЕМИЛИЯ Р. 

ГЕОРГИЕВА 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1327/06.07.12 18.09.12 

10.07.12 489 2012 

ЕМИЛИЯ Р. 

ГЕОРГИЕВА 

участие в събрание на 

съдиите за избор на 

делегати за общо 

делегатско събрание за 

избор на нови членове на 

ВСС 

Разпореждане 

№ 

1326/06.07.12 18.09.12 

 

Проверката не установи забава на съдебното производство поради 

отсрочване на съдебните заседания. Страните са уведомени своевременно и 

следващите съдебни заседания са проведени в рамките на месец. Независимо от 

това, препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват, като 

при възможност се разглеждат от друг състав, в интерес на страните в процеса. 
 

СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 
 
Административните дела, по които производството е спряно към 

21.09.2012г., видно от предоставената справка, са 2 броя:  
 

Проверката на дела установи: 

Адм. дело № 121/2011г., образувано на 18.02.2011г., на доклад на съдия 

Георги Видев, по жалба с правно основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, вр. чл. 144 

АПК, срещу решение № 3-25/31.01.2011г. на Началника на РУП-Пазарджик, при 
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ОД на МВР относно отнемане на разрешение за носене и употреба на ловно 

оръжие по чл. 153, т.6 от ЗОБВВПИ. Към делото се съдържа протокол за случаен 

избор, съдържащ разпределеното дело, с подпис на Председателя на съда и дата, 

идентична с датата на образуването му. Първоначално, с разпореждане в з.з. от 

22.02.2011г. делото е оставено без движение, с указания за заплащане на 

държавна такса в размер на 10 лв. След отстраняване на нередовността, с 

разпореждане в з.з. от същата дата - 22.02.2011г., делото е насрочено в о.с.з. на 

16.03.2011г.  

В проведеното на 16.03.2011г. открито съдебно заседание е даден ход на 

делото, приети са представените писмени доказателства и с протоколно 

определение производството по делото е спряно до решаване с влязъл в сила 

съдебен акт на производството по НАХД № 364 по описа на РС-Пазарджик за 

2011г. Определението е обжалвано с касационна частна жалба пред ВАС и с 

определение от 13.04.2011г. по адм. дело № 4209/2011г. ВАС е оставил в сила 

определението на първоинстанционния съд. Делото е върнато в АС-Пазарджик 

на 15.04.2011г. и към момента на проверката (в продължение на 1 година и  4 

месеца) към кориците на делото липсва информация за висящността на 

преюдициалния спор. По искане на проверяващия екип, бе предоставена папка с 

доклади от деловодителите до председателя на съда, съдържаща данни за 

ненасрочените дела, за спрените производства и за делата, насрочени извън 

срока по чл. 157,ал.1 АПК, от където е видно, че е образувано КАНХД № 

527/2012г., VІІІ с-в и същото е насрочено за 19.09.2012г.  

Адм. дело № 786/2011 г., образувано на 19.10.2011г., на доклад на съдия 

Георги Видев, по жалба с правно основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, вр. чл. 144 

АПК, срещу наложено дисциплинарно наказание уволнение по реда на ЗМВР. 

Към делото се съдържа протокол за случаен избор, съдържащ разпределеното 

дело, с подпис на Председателя на съда и дата, идентична с датата на 

образуването му. С разпореждане в з.з. на 24.10.2011г. съдът е насрочил делото в 

открито съдебно заседание на 09.11.2011г., когато е даден ход на делото, приети 

са като допустими и относими към делото писмени доказателства и е даден ход 

на устните състезания. Съдът е счел делото за разяснено, обявил е устните 

състезания за приключили и е посочил, че ще се произнесе в законоустановения 

срок. С определение в з.з. на 25.11.2011г., след като съдът е съобразил, че 

„сочените деяния представляват престъпни обстоятелства”, е спрял 

производството по делото на основание чл. 229,ал.1,т.5 ГПК, вр. чл. 144 АПК до 

окончателно приключване на наказателното производство по сл. дело № 9-

П/2010г. по описа на НСС, без да е отменено определението, с което е даден ход 

по същество и е възобновено съдебното производство. С разпореждане в з.з. едва 

от 10.05.2012г. (след 6 месеца) съдът е указал да се изиска информация от СО –

СГП относно етапа, до който е стигнало сл. дело № 9-П/2010г. Същият ден е 

изпратено писмо до СО към СГП, на което с отговор от 19.06.2012г. съдът е 

уведомен, че сл. дело е висящо, назначена е допълнителна експертиза и предстои 

разпит на свидетели и предявяване на разследването. Към момента на проверката 
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– 25.09.2012г. (три месеца по-късно) по делото липсва актуална информация за 

движението на следственото дело. 

 
ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 
За 2011 год. те са общо 38 бр. дела, от които само 3 бр. са насрочени 

отново за разглеждане в открито заседание: адм. дело № 769/2011 г.; адм. дело № 

631/2011 г. и адм. дело № 766/2011 г., а за проверявания период на настоящата 

година са 12 бр., от които също само 3 бр. дела са внесени в о.с.з. – адм. дело № 

66/2012 г., адм. дело № 321/2012 г. и адм. дело № 35/2012 г. 

 

Адм. дело № 769/2011 г. е образувано с изричен акт на съда, изготвен под 

формата на печат, на 10.10.2011г., отбелязано и на корицата, по жалба от 

04.10.2011г., получена в съда на 10.10.2011г., на АД със седалище в гр. 

Пазарджик, срещу решение на Началник отдел „МДТ” при община Пазарджик, в 

частта му за потвърждаване на Акт за установяване на задължения по декларация 

за недвижими имоти. Съгласно надлежно оформен протокол за случаен избор, 

също от 10.10.2011 г., съдържащ дата, час и подпис на разпределящия – съдия 

Георгиева, в който фигурират 9 бр. дела, същото е разпределено на доклад на 

съдия Митрев. По делото е приложена извадка от протокола, а в пълното му 

съдържание същият бе предоставен на проверяващите, съхранен в класьор за 

съответната година. С разпореждане № 548 от з.з. на 12.10.2011 год. делото е 

оставено без движение - за внасяне на държавна такса, изпълнено с молба от 

21.10.2011 г., докладвана на 24.10.2011 г., видно от резолюцията  „КД” на 

съдията. С ново разпореждане от 31.10.2011 г., делото отново е оставено без 

движение, с указание към жалбоподателя да посочи кой административен акт 

оспорва. Същото е изпълнено в указания седмичен срок и с разпореждане от 

следващия ден делото е насрочено за 05.12.2011 г., с призоваване на страните, 

когато е и обявено за решаване. С определение № 700 от 13.12.2011 г., с 

констатацията за непълнота на доказателствата досежно компетентността на 

издателя на акта и подадените от дружеството декларации, определението за ход 

по същество е отменено, с указания и към двете страни, а следващото о.с.з. е 

определено за 30.01.2012 г., когато е и приключено. Решение № 45 е постановено 

на 08.02.2012 г. и като необжалвано, е влязло в сила на 09.03.2012 г. На 

12.03.2012 г. делото е проверено от съдебен деловодител, видно от приобщения 

протокол, изготвен е, на 07.06.2012 г., контролен лист за проверка от 

административния секретар и на 14.06.2012 г. също с протокол, е внесено в 

архив. 

По жалба на посоченото дружество, подадена пак на 04.09.2012г. и срещу 

акт на същия административен орган, касаещ задължение за такса битови 

отпадъци, е било образувано и разпределено на 10.10.2011 год. и адм. дело № 

766/2011 г., на доклад на съдия Кривиралчева. С разпореждане № 555 от з.з. на 

17.10.2011 год. делото е оставено без движение - за внасяне на държавна такса, 

след изпълнението на което, с разпореждане от 01.11.2011 год. повторно е 
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оставено без движение – за уточняване на оспорвания акт, а с разпореждане № 

2393/11.11.2011 г. са конституирани страните по делото и същото е насрочено в 

о.с.з. на 08.12.2011 г. На тази дата са приети доказателствата и изразеното от 

кмета становище, след което е даден ход на делото по същество. С определение 

№ 726/30.12.2011 г. протоколното определение е отменено, дадени са указания за 

представяне на относими доказателства и делото е насрочено за 27.01.2012 г., 

когато е и обявено за решаване. Решение № 49 е постановено на 10.02.2012 г. и 

като необжалвано, е влязло в сила на 01.03.2012 г. На 02.03.2012 г. делото е 

проверено от съдебен деловодител, изготвен е, на 06.06.2012 г., контролен лист 

за проверка от административния секретар и на 14.06.2012 г. е внесено в архив. 

Адм. дело № 631/2011 г., е образувано на 05.08.2011 г., по жалба от кмета 

на община Белово, против решение на Общински съвет – Белово, взето по 

Протокол № 56/28.07.2011г. и разпореждане по чл. 60, ал. 1 АПК за 

предварителното му изпълнение. С протокол за случаен избор от 05.08.2011 г. за 

докладчик по делото е определена съдия Кривиралчева, а с оглед направеното 

особено искане и отпуск на докладчика, по него, с определение № 399 от 

09.08.2011 г., (след разпределение, с изключване на отсъстващите съдии), се е 

произнесла съдия Стефка Кемалова, отменяйки разпореждането на 

административния орган за предварително изпълнение на оспорения акт. С 

разпореждане № 1854/24.08.2011 г. съдия Кривиралчева е конституирала 

страните по делото, задължила е административния орган да представи по делото 

цялата административна преписка по издаването на акта и е насрочила о.с.з. за 

29.09.2011 г. На тази дата, след доклад по делото, установяване на 

доказателствената тежест, приемане на доказателствата и констатация, че 

преписката не е приложена, заседанието е отложено за 07.10.2011 г., с повторно 

указание към ответника по жалбата. На посочената дата, с протоколно 

определение №  538 и с преценката, че се касае за вътрешноведомствен акт, 

жалбата е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено, с 

присъждане на разноски. По частна жалба, с определение № 16450/13.12.2011 г. 

по адм. дело № 14248/2011 г.на ВАС, определението е отменено и делото – 

върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. В изпълнение, с 

разпореждане № 2734/19.12.2011 г. делото е насрочено в о.с.з. на 19.01.2012 г., 

когато е даден ход по съществото на спора. С определение № 82/08.02.2012 г., 

без изрична отмяна на определението, с което е приключено съдебното дирене, 

жалбата е оставена без разглеждане като недопустима и производството е 

прекратено. Съдебният акт е влязъл в сила на 23.02.2012 г., делото е проверено и 

архивирано. 

Адм. дело № 321/2012 г., разпределено след връщане, на доклад на съдия 

Митрев, е обявено за решаване в о.с.з. на 04.06.2012 г. С определение  № 

319/13.06.2012 г. протоколното определение е отменено, поради установен 

пропуск - невключване на конституирана и участвала  при първоначалното 

разглеждане на делото страна, като заседание е насрочено за 02.07.2012 г. С 

решение № 358/06.07.2012 г., процесната заповед е била отменена.  
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Адм. дело № 66/2012 г. , определено на доклад на съдия Нанев, е обявено 

за решаване в с.з. на 27.03.2012 г. С определение № 222/26.04.2012 г. актът за ход 

на делото по същество е отменен, за представяне на относими за правилното 

решаване на спора доказателства. След отсрочване на определеното за 29.05.2012 

г. заседание, съдебното дирене е приключило на 19.06.2012 г. Решение № 

386/17.07.2012 г. е постановено на 17.07.2012 г., оспорено пред ВАС. 

Адм. дело № 35/2012 г. , на доклад на съдия Кривиралчева, е образувано 

по искова молба от физическо лице срещу МП, за присъждане на обезщетение за 

неимуществени вреди, следствие противоправно бездействие на съдебен 

изпълнител. В първото по делото заседание, с протоколно определение от 

29.03.2012 г. е даден ход на делото по същество. В срока за произнасяне е 

депозирана молба от жалбоподателя, счетена за основателна, за приобщаване по 

делото  на относимо за правилното решаване на спора доказателство, по повод на 

което е поискана отмяна на определението за приключване на съдебното дирене. 

Съдебният акт – решение № 280, с което искът е бил отхвърлен, е постановен на 

05.06.2012 г., оспорен пред ВАС. 

 Останалите 34 бр. дела с отменен ход по същество през 2011 г. и  9 бр. 

дела към 31.08.2012 г., са приключени с определения за недопустимост на 

жалбите и прекратяване на производството. Същите бяха проверени, без 

изпратените във ВАС по касационни жалби или върнати в районните съдилища, 

където са били решени. 

 От тях, общо за периода, 8 бр. дела са на доклад на съдия Емилия 

Георгиева: адм. дело № 667/2010г. е образувано по жалба на две физически 

лица, против решение на Общински съвет – Панагюрище за отчуждаване на част 

от имот за продължение за улица. Първоначално производството по делото е 

било прекратено с преценката за липса на правен интерес, което определение е 

било отменено от ВАС, със задължителни указания за изследване на 

допустимостта на жалбата досежно идентичността на имота, изпълнено с 

назначаването на експертиза. С определение № 293/16.06.2011 г. и извода за 

липса на идентичност между имота, засегнат от оспорения акт и този на 

жалбоподателите, съдът е отменил определението с което е приключил 

съдебното дирене и е прекратил производството по делото. Съдебният акт е бил 

оспорен и  оставен в сила с определение № 13197/17.10.2011 г. по адм. дело № 

10868/2011 г. на ВАС. С експертиза и редица процесуални действия е установено 

просрочие на жалбата и липсата на активна процесуална легитимация по смисъла 

на чл. 131 ЗУТ на жалбоподателите и по адм. дело № 160/2011 г., прекратено с 

определение № 597/02.11.2011 г., оставено в сила с определение № 

16052/06.12.2011 г. на ВАС. Адм. дело № 797 по описа на съда за 2010 г. е било 

образувано по искане на кмета на община – Пазарджик, за прогласяване на 

нищожност на решения от 2007 год. на Общински съвет-Пазарджик, за 

откриване на процедура по приватизация на обособени обекти - общинска 

собственост. С определение № 207 от 10.05.2011 г. искането е счетено 

недопустимо и производството - прекратено, тъй като две от процесните 

решения не са били обжалвани и са влезли в сила, а две от тях са били предмет 
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на съдебен контрол и от друга страна правен интерес за жалбоподателя не е 

налице, след като решенията са приети по предложения от кмета, интересите на 

общината не са увредени, а напротив – започнало е изпълнението им. С 

определение № 8666/17.06.2011 г. по адм. дело № 7608/2011 г.  на ВАС ІV-то 

отделение, определението частично е било отменено и по отношение на нея 

делото е върнато за продължаване на производството. Постановеното решение на 

АС-Пазарджик, № 474/07.10.2011 г., с което жалбата в допустимата й част е била 

отхвърлена, е оставено в сила с решение на ВАС № 8618/15.06.2012 г. по адм. 

дело № 14569/2011 г. С определение № 558/18.10.2011 г., постановено по адм. 

дело № 632/2011 г., (без изрична отмяна на хода по същество, даден в с.з. от 

28.09.2011г.), е оставена без разглеждане жалбата на кмета на община-Белово, 

против решение на Общински съвет – Белово и е прекратено производството по 

делото, тъй като е приета хипотезата на чл. 159, т. 7 АПК, за наличие на 

образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание и с 

идентичен предмет-забрана сключваното на договори и възлагане на обществени 

поръчки, извън приетия бюджет за 2011 г. Определението не е било оспорено, 

делото е проверено и архивирано с протокол от 13.02.2012 г. На основание 

настъпила законодателна промяна в § 19 ПЗР на АПК (ДВ бр. 39/2011 г.), е 

отменен ходът по същество, даден в с.з. на 06.10.2011 г. и е прекратено 

производството по адм. дело № 576/2011 г., като същото е изпратено по 

подсъдност на РС гр. Пещера. По подсъдност от АС-Пловдив, е изпратена жалба 

на физически лица, против мълчалив отказ на Началника на РДНСК ЮЦР, да се 

произнесе по жалба срещу разрешение за строеж, издадено от Гл. архитект на 

община-Велинград, по която е образувано, в три тома, адм. дело № 557/2011 г. 

по описа на АС-Пазарджик. Първоначално производството по делото е било 

прекратено с определение № 430/23.08.2011 г., отменено с определение № 

836/17.01.2012 г. по адм. дело № 13258/2011 г. на ВАС и делото е върнато за 

продължаване на процесуалните действия. В изпълнение делото е насрочено в 

о.з., назначена е експертиза, изискани са доказателства. С определение № 

220/26.04.2012 г. ходът по съществото на спора, обявен в с.з. на 05.04.2012 г. е 

отменен, жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено. Последното е влязло в сила на 12.05.2012 г. 

На доклад на съдия Александър Митрев с отменен ход по същество и 

постановено прекратяване на производството са 2 бр. дела -  адм. дела № 1/2011 

г. и № 155/2011 г.  

Адм. дело № 1/2011 г. е образувано на 03.01.2011 г., по жалба от 

30.12.2010 год., подадена от ООД със седалище в гр. Пазарджик, против 

мълчалив отказ на Директора на РЗОК- Пазарджик, да коригира конкретни от 

определените с протоколи № 13 от 02.03.2010 г. и от 11.05.2010 г. регулативни 

стандарти. С разпореждане от з.з. на 05.01.2011 г. жалбата е оставена без 

движение за внасяне на ДТ и представяне на удостоверение за актуално 

състояние, а ответната страна е задължена да представи административната 

преписка. С разпореждане в з.з. от 21.01.2011 г. делото е насрочено за 14.02.2011 

г. с призоваване на страните, в което заседание е и обявено за решаване. С 
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определение № 103/18.02.2011 г. определението за даване ход на делото по 

същество е отменено (с преценката, че за административния орган не е налице 

задължение за произнасяне, с оглед което не е формиран мълчалив отказ, който 

да подлежи на съдебен контрол за законосъобразност), жалбата е оставена без 

разглеждане, а производството по делото е прекратено. Съдебният акт е бил 

оспорен пред ВАС, който с определение № 4997/11.04.2011 г. по адм. дело № 

4182/2011 г. го е отменил, връщайки делото на същия състав за продължаване на 

процесуалните действия. В изпълнение, с разпореждане № 863/19.04.2011 г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 09.05.2011 г., когато е и обявено за решаване. С 

решение № 285/06.06.2011 г. мълчаливият отказ е бил отменен и преписката е 

изпратена на административния орган за изрично произнасяне. По реда на 

касационния контрол, с решение № 2098/13.02.2012 г. по адм. дело № 10682/2011 

г., решението е оставено в сила, делото е проверено и архивирано на 04.06.2012г. 

 Адм. дело № 155/2011 г. е образувано на 02.03.2011 г. по жалба от същия 

ден на Г.Н.Л. от гр. П., против мълчаливия отказ на кмета на община - 

Брацигово, за предоставяне на обществена информация по заявление от 

26.01.2011 г. Делото от з.з. на 05.04.2011 г. е било насрочено в о.с.з. и на 

09.05.2011 г. е обявено за решаване. С определение № 225/27.05.2011 г. даденият 

ход по същество е бил отменен и с преценката за отпаднал правен интерес, (тъй 

като на 21.02.2011 г. е взето решение, получено от заявителя на 24.02.2011г., за 

предоставяне на исканата информация във вида, обема и начина по които е 

поискана), жалбата е оставена без разглеждане и производството – прекратено.  

На доклад на съдия Васко Нанев, общо за проверявания период 15 бр. дела 

са с определения за отмяна на хода по същество и прекратяване на 

производството, от които бяха проверени: 

Адм. дело № 559/2011 г., е образувано на 18.07.2011 г. по жалба от кмета 

на община Белово, срещу решение № 700/2011 г. на Общински съвет – Белово. С 

разпореждане в з.з. от 19.07.2011 г., съдът е насрочил делото за 13.09.2011 г., 

конституирал е страните, указал е изпращането на препис от жалбата с 

възможност за писмен отговор и доказателствената тежест, задължил е 

административния орган да представи пълната преписка и конкретни 

доказателства. На 13.09.2011 г. съдебното дирене е приключено и с определение 

№ 552/13.10.2011 г. (без изрична отмяна на дадения ход по същество), жалбата е 

оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 

Определението е оставено в сила с определение № 16648/16.12.2011 г. по адм. 

дело № 15370/2011 г. на ВАС. 

Адм. дело № 348/2011г. е образувано на 12.05.2011 г., по жалба от същия 

ден на Областен управител – Пазарджик, против решение на ОбС-Велинград. По 

делото е проведено едно с.з. – на 21.06.2011 г., в което съдебното дирене е 

приключено. С определение № 369/21.07.2011 г., (без изрична отмяна на дадения 

ход по същество), преценявайки характера на оспорения акт и липсата на 

правомощия на Областния управител по земеделския реституционен закон, 

жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. 
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Определението е оставено в сила с определение № 11455/15.09.2011 г. по адм. 

дело № 10826/2011 г. на ВАС. 

Адм дело № 908/2011 г., разпределено на съдия Кривиралчева, е 

образувано на 24.11.2011 г., след връщане от ВАС и отмяна на определение № 

124/08.03.2011 г. по адм. дело № 788/2010 г. – на доклад на съдия  Нанев, за ново 

произнасяне по жалбата на К.П.Й. от гр. Пазарджик, против отказ на кмета на 

община-Пазарджик, за пренастаняване в общинско жилище. В з.з. от 06.12.2011 

г. делото е насрочено за разглеждане на 13.01.2012 г., когато е и обявено за 

решаване. С решение № 36/07.02.2012 г., отказът е отменен, а общината е 

осъдена за разноски. Съдебният акт е влязъл в сила на 25.02.2012 г. 

Адм. дело № 484/2011 г. е образувано на 21.06.2011 г., по жалба на 

физическо лице, против заповед на кмета на община-Пазарджик за изменение на 

ПР на УПИ. Делото двукратно е оставяно без движение – с разпореждане от 

23.06.2011 г. – за внасяне на ДТ от 10 лв. и с такова от 30.06.2011 г. – за внасяне 

на 20 лв. за обнародване на оспорването в ДВ. С разпореждане № 

1489/07.07.2011г. делото е насрочено в о.с.з., конституирани са страните, указано 

е изпращането на преписи и т.н. По молба на И.П.М. (л. 72 по делото), съдът е 

постановил определение № 405/12.08.2011 г., с което е конституирал 

молителката като ответник по жалбата. В о.с.з. на 20.09.2011 г. съдебното дирене 

е приключено. С определение № 533/07.10.2011 г., (без изрична отмяна на 

дадения ход по същество), жалбата е оставена без разглеждане и производството 

по делото е прекратено, с присъждане на разноски.  Определението не е било 

оспорено, влязло е в сила на 20.10.2011 г., издадени са изпълнителни листи, 

което е отбелязано върху акта. 

Адм. дело № 741/2010 г. е образувано на 30.11.2010 г., по жалба на 

физически лица, против заповед на кмета на община-Велинград за одобряване 

изменение на ПР на УПИ. След указания за внасяне на ДТ, с разпореждане № 

2315/08.12.2011г. делото е насрочено в о.с.з., конституирани са страните, 

задължен е административният орган да представи доказателства и т.н. Първото 

по делото заседание от 11.01.2011 г. е отложено по нередовно призоваване на 

заинтересована страна, във второто, проведено на 15.02.2011 г. е докладвана 

жалбата, подробно са изразени становищата на страните, приети са 

доказателствата, назначена е СТЕ и е определено вещото лице, като заседание по 

делото е определено за 01.03.2011 г. С оглед неизготвената експертиза, делото е 

отсрочено за 29.03.2011 г., с указан краен срок – 21.03.2011г., за вещото лице за 

предаването й. На 19.03.2011 г. заключението е било представено по делото, 

прието в с.з. на посочената дата, когато съдебното дирене е обявено за 

приключено. С определение № 193/21.04.2011 г., с подробна обосновка, позована 

на събраните доказателства и изводите в експертизата, съдът е изложил 

съображения за недопустимост на жалбата, оставил я е без разглеждане и е 

прекратил производството по делото, без изрично да отмени дадения ход по 

същество. С определение № 8332/13.06.2011 г., постановено по адм. дело № 

7495/2011 г. на ВАС, съдебният акт е бил потвърден. 
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Адм. дело № 753/2010 г. е образувано и разпределено на 03.12.2010 г., по 

жалба от община-Брацигово, против акт на Началника на РИОСВ-Пазарджик, с 

който се потвърждава предписание, дадено с протокол на Началник-сектор 

РИОСВ-Пазарджик, да се преустанови издаването на разрешения за строеж и 

разпоредителни сделки в границите на летовище „В.П.”. Делото е насрочено в 

о.с.з. на 11.01.2011 г., когато е и обявено за решаване. С определение № 

90/11.02.2011 г., с преценката за недопустимост на жалбата на две отделни 

основания, съдът я е оставил без разглеждане и е прекратил производството по 

делото. С определение № 7537/31.05.2011 г. по адм. дело № 3853/2011 г. на ВАС, 

определението е отменено и делото – върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Съгласно указанията, съдът е насрочил делото, 

отложил го е по молба на процесуалния представител на общината и в о.с.з. на 

12.07.2011 г. е приключил съдебното дирене. С решение № 412/12.08.2011 г., 

влязло в сила на 13.09.2011 г., оспореният административен акт е отменен. 

 Адм. дело № 198/2011 г. е образувано на 21.03.2011 г. по жалба на шест 

физически лица, против заповед на кмета на община-Батак, с която, въз основа 

на изготвен акт за непълноти и грешки е одобрено попълване на кадастралната 

основа за поземлени имоти и отреждане на нови кадастрални номера. Още с 

жалбата е била поискана СТЕ с поставена задача, включително и с въпроса 

засягат ли се от заповедта границите на техните имоти. Експертизата е била 

допусната, заключените – депозирано и прието по делото в о.с.з. от 07.06.2011 г., 

когато е приключено съдебното дирене. С определение № 306/21.06.2011 г., въз 

основа на данните от  СТЕ, е изведен изводът, че жалбоподателите нямат 

качеството на заинтересовани лица по смисъла на чл. 54, ал. 1 ЗКИР, с оглед 

което производството по делото е прекратено. 

На доклад на съдия Георги Видев, общо за проверявания период, 5 бр. дела 

са с определения за отмяна на хода по същество и прекратяване на 

производството, от които бяха проверени: 

Адм. дело № 774/2010 г. е образувано на 10.12.2010 г., по жалба на СНЦ 

„Жива природа” – Пловдив, против Решение на Директора на РИОСВ- 

Пазарджик. След изпълнение на дадените от съда указания, делото е обявено за 

решаване в едно с.з., проведено на 26.01.2011 г. Оспорването е оттеглено с 

нарочна молба от 10.02.2011 г. и с определение № 94/11.02.2011 г., в сила от 

22.04.2011 г., производството е прекратено. 

Адм. дело № 630/2011 г. е образувано на 05.08.2011 г., по жалба от 

пълномощник на Министъра на земеделието и храните, против заповед на Кмета 

на община-Брацигово, за одобряване на ПУП-ПРЗ. Делото е обявено за решаване 

след проведени 4 съдебни заседания, с отлагане за обнародване на оспорването и 

назначаване на експертиза. С определение № 727/30.12.2011 г., без изрична 

отмяна на дадения ход по същество, жалбата е оставена без разглеждане, при 

установена липса на правен интерес за оспорване и производството по делото е 

прекратено.  Определението е оставено в сила с определение № 4052/21.03.2012 

г. по адм. дело № 1445/2012 г. на ВАС. 
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 Адм. дело № 399/2010 г. е образувано на 09.07.2010 г., по жалба от същия 

ден, на ЕООД, със седалище в гр. Велинград, против заповед на кмета на 

община-Велинград, с одобрено попълване на кадастралния план на града с нов 

имот. След оставяне на делото без движение с указания, конституиране на 

заинтересовани страни, отлагане с допълнително изискване на конкретни 

доказателства, прилагане на приключено дело на ОС-Пазарджик и назначаване 

на експертиза, в с.з. на 12.01.2011 г. съдебното дирене е приключено и делото е 

обявено за решаване. С определение № 55/24.01.2011г., без отмяна на хода по 

същество, жалбата е оставена без разглеждане, като недопустима и 

производството по делото е прекратено. Същото е влязло в сила на 24.10.2011 г., 

след прекратително определение на ВАС, тричленен състав, оставено в сила от 

петчленен състав на съда по адм. дело № 3896/2011 г. 

На доклад на съдия Десислава Кривиралчева общо за проверявания период 

3 бр. прекратени дела са с определения за отмяна на хода по същество и 

прекратяване на производството, от които беше проверено адм. дело № 145/2012 

г., образувано на 24.02.2012 г., по молба на А.К.А от гр. Сърница, за защита 

срещу неоснователно бездействие на кмета на община-Велинград. За 

отстраняване на нередовности жалбата двукратно е оставяна без движение, с 

разпореждания от 27.02.2012 г. и от 08.03.2012 г. След внасяне на ДТ и 

уточняваща предмета на жалбата молба от 23.03.2012 г., съдът е конституирал 

страните и насрочил делото за 20.04.2012 г., когато е даден ход на делото по 

същество. С определение от 25.04.2012 г. протоколното определение от 

20.04.2012 г. е отменено, жалбата срещу мълчаливия отказ на кмета да се 

произнесе по молба за предоставяне на общинско жилище  е оставена без 

разглеждане, при липса на формиран мълчалив отказ към датата на подаването й, 

като производството по делото е прекратено. Определението е влязло в сила на 

15.05.2012 г. На  28.05.2012 г. жалбоподателят е подал молба за определяне на 

срок при бавност, преценена (при приключилото производство) като нова жалба 

против неизпълнение  по искането да бъде настанен в общинско жилище, която е 

докладвана за образуване на друго дело. Адм. дело № 529/2011 г., по което е 

постановено прекратително определение № 620/07.11.2011 г. е изпратено по 

компетентност на РС-Пазарджик, с оглед предмета му – искане по ЗСПЗЗ, а адм. 

дело № 139/2012 г., образувано по жалба на С.Г.Б. от гр. Пазарджик, против 

заповед на Началника на СГКК гр. Пазарджик, след постановяването на 

определение № 306/04.06.2012 г. е изпратено по касационна частна жалба във 

ВАС, на 04.07.2012 г. 

На доклад на съдия Стефка Кемалова общо за проверявания период 11 бр. 

дела са с определения за отмяна на хода по същество и прекратяване на 

производството, от които бяха проверени: 

Адм. дело № 785/2010 г.  е образувано на 16.12.2010 г., по жалба на 

физическо  лице, против заповед на кмета на община-Велинград за одобряване 

на ПУП-ПЗ. След изпълнени указания за отстраняване на нередовности, с 

разпореждане № 49/05.01.2011г. делото е насрочено в о.с.з., конституирани са 

страните, задължен е административният орган да представи доказателства и т.н. 
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Ход по съществото на делото съдът е дал в с.з. от 14.02.2011 г. С определение № 

132/11.03.2011 г., след преценката, че жалбоподателят не попада в кръга на 

лицата по чл. 131 ЗУТ, производството по делото е прекратено. С определение № 

12087/28.09.2011 г. по адм. дело 6544/2011 г., ВАС е отменил съдебния акт и е 

върнал делото за продължаване на процесуалните действия, с указания за 

събиране на доказателства досежно правото на собственост на устройвания имот. 

След проведени две съдебни заседания и приложени редица доказателства, с 

молба от 19.12.2011 г. пълномощникът на жалбоподателя е заявил по надлежен 

начин отказ от иска, с уважаването на който, с определение № 714/20.12.2011 г., 

съдът е  прекратил производството по делото. 

Адм. дело № 67/2011 г., образувано на 21.01.2011 г., по жалба от А.Н.В.от 

гр. София, против мълчалив отказ на кмета на община – Пещера за издаване на 

удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4,5 и 6 ППЗСПЗЗ. С разпореждане № 

290/02.02.2011 г. съдът е направил преценката, че по производството не се дължи 

ДТ, че преписката е приложена, обсъдил е кои доказателства следва да се 

изискат, задължил е ответника по представянето им, конституирал е страните и е 

насрочил делото за о.с.з. на 28.02.2011 г., когато е приел доказателствата, 

назначил е и експертиза и го е отсрочил за 28.03.2011 г. С молба от 11.03.2011 г. 

искането за експертиза е оттеглено, в с.з. на определената дата съдебното дирене 

е приключено и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок. След проведеното заседание от пълномощника на 

жалбоподателката е депозирана молба за оттегляне на жалбата и прекратяване на 

делото. С определение № 158/29.03.2011 г. искането е удовлетворено, като е 

отменено определението, с което е даден ход на делото по същество, оставена е 

без разглеждане жалбата и производството е прекратено.  

Адм. дело № 434/2010 г. е образувано на 27.07.2010 г. по жалба на 

физическо  лице, против заповед на кмета на община-Панагюрище за частично 

изменение на ПУП-ПЗР, със създаване на нов УПИ. След отменителен акт на 

ВАС от м. септември 2011 г. по определение на АС-Пазарджик за оставяне на 

жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, след обнародване на 

оспорването и проведени редица процесуални действия в изпълнение на 

дадените указания, в о.с.з. на 12.03.2012 г. делото е обявено за решаване. С 

определение № 172/04.04.2012г. и обоснования подробно извод за 

недопустимост на жалбата, определението с даден ход по същество е отменено, 

същата е оставена без разглеждане и производството е прекратено. С 

определение № 6735/14.05.2012 г. по адм. дело № 6036/2012 г., ВАС е оставил в 

сила съдебния акт. 

Адм. дело № 408/2011 г. е образувано на 01.06.2011 г. по жалба срещу 

отказ за извършване на административна услуга. Проследявайки характера на 

искането, датите на подаване на заявлението, на задължението за изпълнението 

му от страна на административния орган и подаването на жалбата, с определение 

№ 401/11.08.2011 г. съдът е отменил хода на делото, даден в заседанието от 

18.07.2011 г., оставил е без разглеждане жалбата като просрочена и е прекратил 

производството по делото. Същото е проверено и архивирано на 06.01.2012 г. 
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Безспорно е, че отмяната на хода по съществото на спора е допустимо от 

закона процесуално действие на съда. Похвално за АС-Пазарджик е, че за 

проверявания период само 6 бр. дела, по които ходът по същество е отменен, 

отново са внесени в зала, което говори за проучване на делата в достатъчна 

степен преди приключването на съдебното дирене. При три от делата това е 

породено от преценката на съда за необходимост от събиране на допълнителни 

доказателства, с цел пълното изясняване предмета на спора (адм. дела № № 

769/2011 г., 766/2011 г. и 66/2012 г.), по адм. дело № 35/2012 г. ходът е отменен 

по уважена молба на жалбоподателя, (снабдил се с относимо доказателство в 

срока за произнасяне), по адм. дело № 321/2012 г. това е сторено поради пропуск 

за конституиране на участвала при първоначалното разглеждане страна (в 

противен случай това би било основание за отмяна на влязъл в сила съдебен акт). 

По адм. дело № 631/2011 г. съдебното дирене е възобновено по указания на ВАС, 

отменил постановено първоначално прекратително определение. След 

изпълнението им, жалбата отново е оставена без разглеждане като недопустима, 

на друго основание. По същата причина - след отмяна на определения за 

прекратяване на производството, съдът се е произнасял повторно с определения 

за недопустимост на жалбите и по адм. дела №№ 160/2011 г., 1/2011г. и № 

667/2010 г.; след събиране на доказателства се е установил отпаднал правен 

интерес по адм. дело № 155/2011г.; в хипотезата на законова промяна адм. дело 

№ 576/2011 г. е изпратено по подсъдност на РС гр. Пещера; по адм. дела № 

774/2010г., № 297/2011г. и № 67/2011г. в срока за произнасяне оспорването е 

оттеглено, а по адм. дело № 785/2010 г. е направен отказ от иска; просрочие на 

жалбата срещу мълчалив отказ на административния орган, довело до нейната 

недопустимост, съдът е констатирал по адм. дело № 408/2011 г., като преди да се 

произнесе е изискал допълнителни доказателства; адм. дело № 529/2011 г. е 

изпратено по компетентност на РС-Пазарджик.  По редица от проверените дела 

(адм. дело № 667/2010г., адм. дело № 160/2011г., адм. дело № 797/2010г., адм. 

дело № 198/2011г.), съдът е давал указания на страните, назначавал е експертизи, 

изисквал е доказателства, за да установи наличието или не на правен интерес на 

жалбоподателите по делото, едва след което се е произнасял по допустимостта на 

жалбите. Това най-често са делата по ЗУТ и ЗКИР, в които активната 

процесуална легитимация подлежи на установяване пред съда и в която връзка и 

касационната инстанция се е произнасяла по конкретни дела на АС-Пазарджик, 

връщайки ги за продължаване на процесуалните действия, с указания за 

изследване на идентичност на имоти, наличие на правен интерес и пр. 

При така направеният обзор на делата с постановени определения за 

отмяна на хода по същество, проверяващите считат, че не са налице основания 

за препоръки, с оглед на факта, че не се установиха злоупотреби с правния 

механизъм, водещи до неоправдано забавяне решаването на спора при 

използването му, а делата, по които производството е възобновено за 

представяне на доказателства, са минимален брой. Обратно, констатациите по 

адм. дела № 769/2011 г. и № 766/2011 г. - за липса на данни за компетентността 
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на издателя на административния акт и отмяна на хода по същество за 

прилагането им,  говорят за синхрон в действията на различни състави, по 

сходни дела. 

 
 

ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  

 

През 2011 г. в АдС – Пазарджик са образувани и свършени общо 49 частни 

административни дела, а за проверявания период на 2012 г. образуваните и 

свършени частни административни дела са 35 броя. Този вид дела се образуват и 

разпределят в деня на постъпването им, като при случайния електронен избор се 

изключват имената на отсъстващите по обективни причини съдии. Делата са 

приключени с определения, постановени в закрити заседания. 

На случаен принцип са проверени следните частни административни дела, 

образувани през проверяваните периоди: 

 

Съдия Емилия Георгиева: 

Ч. адм. дело № 756/2011 г., образувано на 04.10.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

искане на разследващ полицай за разкриване на данъчна и осигурителна тайна по 

ДП от 2011г. по описа на ОД на МВР – гр.Пазарджик за престъпление по 

чл.227б, ал.2 вр. ал.1 НК. С окончателно определение от 05.10.2011г. искането е 

уважено, определени са данъчния субект, обхвата на конкретните данни и 

едномесечен срок за разкриване на сведенията. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 808/2011 г., образувано на 01.11.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател за разкриване на данъчна и осигурителна тайна 

по ДП от 2004г. по описа на Бургаската окръжна прокуратура за престъпление 

по чл.256 НК. С окончателно определение от 01.11.2011г. искането е уважено, 

определени са данъчния субект, обхвата на конкретните данни и  едномесечен 

срок за разкриване на сведенията. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 572/2012 г., образувано на 27.07.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на зам. районен прокурор за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна по преписка от 2012г. по описа на РП – Пазарджик и 

извършваната по нея проверка  за престъпление по чл. 227б, ал. 1 НК. С 

окончателно определение от 27.07.2011г. искането е уважено, определени са 

данъчния субект, обхвата на конкретните данни и  едномесечен срок за 

разкриване на сведенията.  

 

Съдия Стефка Кемалова: 

Ч. адм. дело № 869/2011 г., образувано на 11.11. 2011 г., по чл. 75 ДОПК, 

по постъпило искане на зам.окръжен прокурор при ОП - Пазарджик за 

разкриване на данъчна и осигурителна тайна по ДП от 2010г. по описа на ОСО в 

ОП – Пловдив за престъпление по чл.321. ал.1 НК. С окончателно определение 

от 11.11.2011г. искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на 
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конкретните данни и  шестмесечен срок за разкриване на сведенията. Делото е 

архивирано. 

Ч. адм. дело № 981/2011 г., образувано на 27.12.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на прокурор от РП - Пазарджик за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна по преписка от 2009г. по описа на РП -Пазарджик за 

документни престъпления по чл.308, чл.313, чл.316 и чл.212 НК. С окончателно 

определение от 27.12.2011г. искането е уважено, определени са лицето, обхвата 

на конкретните данни и  двумесечен срок за разкриване на сведенията. Делото е 

архивирано. 

Ч. адм. дело № 455/2012 г., образувано на 19.06.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане от разследващ полицай за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна по досъдебно производство от 2007г. по описа на ОД-МВР –

Пазарджик за престъпление по чл. 201, ал. 1  НК. С окончателно определение от 

20.06.2011г. искането е уважено, определени са лицето, обхвата на конкретните 

данни и  двумесечен срок за разкриване на сведенията. 

 

Съдия Десислава Кривиралчева: 

Ч. адм. дело № 448/2011 г., образувано на 13.06.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател при ОСО в ОП – Варна за разкриване на 

данъчна и осигурителна тайна по ДП от 2004г. за престъпление по чл.257, ал.1 

/стар/ вр. чл.256, пр.2, вр.чл.26, ал.1 НК. С окончателно определение от 

13.06.2011г. искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на 

конкретните данни и  едномесечен срок за разкриване на сведенията. Делото е 

архивирано. 

Ч. адм. дело № 754/2011 г., образувано на 03.10.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на разследващ полицай  от ОД-МВР-Пазарджик  за разкриване 

на данъчна и осигурителна тайна по пр.пр. от 2004г. по описа на РП – Пазарджик 

за престъпление по чл.293а НК. С окончателно определение от 04.10.2011г. 

искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на конкретните 

данни и  едномесечен срок за разкриване на сведенията. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 535/2012 г., образувано на 12.07.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на директора на ГДБОП-МВР за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна във връзка с преписка от 2011 г. и за извършване на 

проверка, касаеща дейността на лица и фирми от гр. София и страната за 

престъпления по чл.253-255 вр. чл.321 НК.  С окончателно определение от 

12.07.2012г. искането е оставено без уважение, тъй като не е било подкрепено с 

никакви доказателства.   

 

Съдия Васко Нанев: 

Ч. адм. дело № 122/2011 г., образувано на 22.02. 2011 г., по чл. 75 ДОПК, 

по постъпило искане на прокурор при ОП - Пазарджик за разкриване на данъчна 

и осигурителна тайна по ДП от 2009г. за евентуални престъпления по чл.214, 

ал.2 вр. чл.213а, ал.2, т.3 и т.4 и  чл. 252, ал.1 НК. С окончателно определение от 

22.02.2011г. искането е уважено частично, определени са данъчния субект, 
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обхвата на конкретните данни и  тридесетдневен срок за разкриване на 

сведенията. Искането е оставено без уважение в частта му за предоставяне на 

документи, съдържащи данните, чието разкриване е искано и уважено. Делото е 

архивирано. 

Ч. адм. дело № 633/2011 г., образувано на 08.08. 2011 г., по чл. 75 ДОПК, 

по постъпило искане на прокурор при ОП - Пазарджик за разкриване на данъчна 

и осигурителна тайна по пр.пр. от 2011г. за сводничество и пране на  пари. Към 

искането не са приложени доказателства. С окончателно определение от 

08.08.2011г. искането е отхвърлено като неоснователно. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 157/2012 г., образувано на 02.03. 2012 г., по чл. 75 ДОПК, 

по постъпило искане на  директора на ГДБОП-МВР за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна по постъпили   пр.пр. № 4-3504/2008 г. на СГП и пр.пр. № 

30/4-471/2008 г. по описа на ВКП с оглед данни за извършени престъпления по 

чл.253 НК. Към искането не са приложени доказателства. С окончателно 

определение от 02.03.2012г. искането е отхвърлено като неоснователно. Делото е 

архивирано. 

 

Съдия Георги Видев: 

Ч. адм. дело № 887/2011 г., образувано на 21.11.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на разследващ полицай от ОД –МВР – Пазарджик за 

разкриване на данъчна и осигурителна тайна по ДП от 2011г. за престъпление по 

чл.255, ал., т.2 и т.6, предложение второ НК. С окончателно определение от 

21.11.2011г. искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на 

конкретните данни и  двадесетдневен срок за разкриване на сведенията. Делото е 

архивирано. 

Ч. адм. дело № 940/2011 г., образувано на 08.12.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на разследващ полицай  от ОД-МВР-Разград  за разкриване на 

данъчна и осигурителна тайна по ДП от 2010г. по описа на ОД-МВР- гр.Разград 

за престъпление по чл.256, ал.2 вр. ал.1, вр.чл.26, ал.1  НК. С окончателно 

определение от 08.12.2011г. искането е уважено частично, определени са 

данъчния субект, обхвата на конкретните данни и  дванадесет дневен срок за 

разкриване на сведенията. Искането в частта му за предоставяне на определени 

документи и номера на фискални устройства  е оставено без разглеждане, а 

производството в тази част е прекратено. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 616/2012 г., образувано на 14.08.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на следовател от Националната следствена служба за 

разкриване на данъчна и осигурителна тайна във връзка с изпълнение на 

следствена поръчка  от Франция.  С окончателно определение от 14.08.2012г. 

искането е уважено, определени са субекта, обхвата на конкретните данни и  

петдневен срок за разкриване на сведенията. 

 

Съдия Александър Митрев: 

Ч. адм. дело № 753/2011 г., образувано на 03.10.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на старши разследващ полицай за разкриване на данъчна и 
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осигурителна тайна по ДП от 2011г. по описа на ОД на МВР – гр.Пазарджик за 

престъпление по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 НК. С окончателно определение от 

04.10.2011г. искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на 

конкретните данни и  тридесетдневен срок за разкриване на сведенията. Делото е 

архивирано. 

Ч. адм. дело № 876/2011 г., образувано на 15.11.2011 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на разследващ полицай за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна по ДП от 2010г. по описа на ОД на МВР – гр.Пазарджик за 

престъпление по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2 НК. С окончателно определение от 

15.11.2011г. искането е уважено, определени са лицата, обхвата на конкретните 

данни и  тридесетдневен срок за разкриване на сведенията. Делото е архивирано. 

Ч. адм. дело № 131/2012 г., образувано на 20.02.2012 г., по чл. 75 ДОПК, по 

постъпило искане на старши разследващ полицай за разкриване на данъчна и 

осигурителна тайна по ДП от 2011г. по описа на ОД на МВР – гр.Пазарджик за 

престъпление по чл.209, ал.1, т.5 НК. С окончателно определение от 21.02.2012г. 

искането е уважено, определени са данъчния субект, обхвата на конкретните 

данни и тридесетдневен срок за разкриване на сведенията.  

Ч.адм. дело № 535/2011г., образувано по чл.60, ал.4 АПК на 11.07.2011г., 

по постъпила на същата дата в съда жалба от кмета на община Белово против 

решение № 718 от 07.07.2011 г. на Общинския съвет Белово, в частта му, с която 

е допуснато предварително изпълнение на решението  относно избор на 

временна комисия за обобщаване на наличната документация и извършване на 

анализ на отчета за внесените, одобрените и действащите проекти в община 

Белово за периода м. ноември 2007г. и м. май 2011г., с цел осигуряване на 

ефективност при разходване на бюджетните и извънбюджетните средства и 

средствата за извършване на дейности с обществено значение на територията на 

общината. Делото е разпределено на съдия Васко Нанев. С определение от з.з. на 

12.07.2011 г. съдът оставя без разглеждане жалбата като недопустима и приема, 

че обжалваното решение на Общинския съвет няма характер на административен 

акт, а волеизявлението за допускане на предварително изпълнение на това 

решение не представлява разпореждане по смисъла на чл.60 АПК. 

Определението е обжалвано в срок, делото е администрирано своевременно и 

частната касационна жалба, заедно с делото са изпратени във ВАС на 

19.08.2011г. С определение  от з.з. на 14.11.2011г., по адм.дело №10998/2011г., 

ВАС, Трето отделение, оставя в сила определението на Административен съд – 

Пазарджик като правилно и законосъобразно. Делото е архивирано. 

Ч.адм. дело № 381/2012 г.,  образувано по чл.60, ал.4 АПК на 19.05.2012 г. 

по постъпила същия ден в съда жалба от Савина Топкарова против 

разпореждането по чл.60, ал.1 АПК за предварително изпълнение на заповед № 

638/10.05.2012 г. на кмета на община Септември, с която е прекратен договор за 

управление на общинско дружество и до провеждане на конкурс за избор на нов 

управител е назначен временно изпълняващ длъжността. Иска се отмяна на 

разпореждането за предварително изпълнение на заповедта. Делото е 

разпределено на съдия  Георги Видев. С разпореждане от з.з. на 19.05.2011г. 
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жалбата е оставена без движение като нередовна с указания до жалбоподателя да 

представи в срок документ за платена дължима д.т. С молба от 23.05.2012 г. 

указанията са изпълнени. С определение от з.з. на 23.05.2012 г. съдът оставя 

жалбата без разглеждане като недопустима и прекратява производството по 

делото. Приема, че заповедта не представлява административен акт, тъй като 

кметът се е произнесъл като орган, упражняващ правата на едноличния 

собственик по един особен вид граждански договор, а не с властническо 

волеизявление към подчинен субект. Предвид на това и разпореждането за 

предварително и изпълнение не е разпореждане по смисъла на чл.60 АПК. 

Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 06.06.2012 г. 

Ч.адм. дело № 399/2012 г.,  образувано по чл.60, ал.4 АПК на 29.05.2012 г. 

по постъпила същия ден в съда жалба от Ирина Попова против разпореждането 

по чл.60, ал.1 АПК за предварително изпълнение на заповед № 637/10.05.2012 г. 

на кмета на община Септември, с която е прекратен договор за управление на 

общинско дружество и до провеждане на конкурс за избор на нов управител е 

назначен временно изпълняващ длъжността. Иска се отмяна на разпореждането 

за предварително изпълнение на заповедта. Делото е разпределено на съдия  

Емилия Георгиева. С разпореждане от з.з. на 29.05.2011г. жалбата е оставена без 

движение като нередовна с указания до жалбоподателя да представи в срок 

документ за платена дължима д.т. С молба от 31.05.2012 г. указанията са 

изпълнени. С определение от з.з. на 01.06.2012 г. съдът оставя жалбата без 

разглеждане като недопустима и прекратява производството по делото. Приема, 

че заповедта не представлява административен акт по смисъла на чл.21 АПК, а 

гражданскоправно волеизявление  на едноличен собственик на капитала на 

търговско дружество, което се регламентира и контролира от нормите на 

Търговския закон. Предвид на това и разпореждането за предварително и 

изпълнение не е разпореждане по смисъла на чл.60 АПК. Определението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 13.06.2012 г. 

Ч.адм. дело № 437/2012 г.,  образувано по чл.166 АПК на 12.06.2012 г. по 

постъпила в съда същия ден молба  за спиране изпълнението на  решение №115 

и решение №116 по протокол №8 от 312.05.2012 г. на Общинския съвет – 

Пазарджик до решаване на спора по обжалването им. Делото е разпределено на 

съдия Александър Митрев. С определение от з.з. на 12.06.2012 г. съдът отхвърля  

направените искания като неоснователни. Приема, че изложените в искането 

мотиви са свързани с оплаквания, предмет на жалба срещу самите общи 

административни актове, но не съдържат оплаквания за значителни и трудно 

поправими за оспорващите вреди при действието им преди постановяване на 

съдебния акт, какъвто е смисъла на чл. 166, ал. 2 АПК. Определението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 26.06.2012 г. Тъй като дължимата д.т. не е била 

внесена при  образуване на делото, е присъдена с определение от з.з. на 

06.07.2012 г. 
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По всички частни административни дела, по които съдът уважава 

направените искания по чл.75, ал.1 ДОПК, в определенията е посочен изричен 

срок за разкриване на сведенията.  

При извършената проверка по частните производства, бе констатирано, че 

съдът се произнася своевременно. Не бе установено забавяне при образуване и 

приключване на частните административни дела, съдебните актове се 

постановяват в срок. Съдиите се произнасят още в деня на постъпване на 

искането, респективно в деня на постъпване на молбата за отстраняване на 

нередовностите по искането и в редки случаи – най-късно на следващия ден. 

Определенията са мотивирани и пълни. 

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Адм. дело № 865/2011 г. – съдия Васко Нанев, образувано и разпределено 

на 10.11.2011г. по постъпило на същата дата искане от публичния изпълнител 

при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за продължаване срока на наложени 

с негово постановление обезпечителни мерки. Делото е разпределено електронно 

на принципа на случайния избор и докладчикът – съдия Нанев с окончателно 

определение № 664/23.11.2011 г. е уважил искането, при спазване на 14 – 

дневния срок за произнасяне по чл. 121 ДОПК. 

Адм. дело № 848/2011 г. – съдия Васко Нанев, образувано и разпределено 

07.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна комисия за 

избор на кмет на кметство с. Злокучене, общ. Септември. С разпореждане от 

07.11.2011г. са конституирани страните в производството, дадени са им указания 

и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 

10.11.2011г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в законоустановения от ИК срок. С решение от 11.11.2011г. 

съдът е потвърдил решението на ОИК- Септември за избор на кмет на кметство 

с. Злокучене. Решението на първоинстанционния съд е обжалвано и е оставено в 

сила с решение № 16776/19.12.2011г. по адм. дело № 15296/2011г. по описа на 

ВАС. 

Адм. дело № 454/2012 г. – съдия Васко Нанев, образувано и разпределено 

на 19.06.2012г. по постъпило на същата дата искане от разследващ полицай при 

ОД – МВР – гр. Пазарджик за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация, на основание чл. 75, ал.1 ДОПК. С окончателно определение № 

325/20.06.2012 г. искането е уважено, като е определен едномесечен срок за 

разкриване на сведенията, считано от постановяване на определението. 

Адм. дело № 803/2011 г. – съдия Георги Видев, образувано и разпределено 

31.10.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна комисия за 
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избор на кмет на кметство с. Поибрене, общ. Панагюрище. С определение 

01.11.2011г. са конституирани страните в производството, дадени са им указания 

и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 

04.11.202011г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в законоустановения от ИК срок. С решение от 04.11.2011г. 

съдът отменя решението на ОИК- Панагюрище за избор на кмет на кметство с. 

Поибрене и връща книжата на ОИК, като я задължава в срок от 24 часа от 

влизане в сила на настоящото решение, да обяви действителния резултат, от 

проведения избор, съгласно дадените в мотивите на решението задължителни 

указания. Решението на първоинстанционния съд е обжалвано и е оставено в 

сила с решение № 15805/30.11.2011г. по адм. дело № 14672/2011г. по описа на 

ВАС. 

Адм. дело № 823/2011 г. – съдия Георги Видев, образувано и разпределено 

на 02.11.2011г. по постъпило на същата дата искане от публичния изпълнител 

при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за продължаване срока на наложени 

с негово постановление обезпечителни мерки. Делото е разпределено електронно 

на принципа на случайния избор и докладчикът – съдия Видев с окончателно 

определение № 651/16.11.2011 г. е уважил искането, при спазване на 14 – 

дневния срок по чл. 121 ДОПК, за произнасяне. 

Адм. дело № 617/2012 г. – съдия Георги Видев, образувано и разпределено 

на 14.08.2012г. по постъпило на същата дата искане от следовател при НСС за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, на основание чл. 75, ал.1 

ДОПК. С окончателно определение № 427/14.08.2012 г. искането е уважено, като 

е определен срок за разкриване на информацията 5 дни от представяне на 

определението. 

Адм. дело № 11/2011 г. – съдия Александър Митрев, образувано и 

разпределено 04.01.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия – гр. Пазарджик на основание чл. 30, ал.6 ЗМСМА, вр. чл. 30, ал.4, т.5 

ЗМСМА за прекратяване предсрочно пълномощията на четирима общински 

съветници. По разпореждане в з.з. от 05.01.2011г. препис от жалбата е изпратена 

на административния орган, с указания за представяне в цялост на 

административната преписка по издадения административен акт. С 

разпореждане в з.з. от 11.01.2011г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 

21.01.2011г. и е дал задължителни указания на ответника. В о.с.з на 21.01.2011г. 

съдът „допуска, прочита и приема като писмени доказателства” представените по 

делото документи и след като счита, че делото е изяснено от фактическа страна, 

дава ход по същество и обявява, че ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок. Решението, с което е отменено решението на ОИК-

Пазарджик, е постановено на 21.01.2011г. и е обжалвано пред ВАС, който с 

решение № 5816/27.04.2011г. по адм. дело № 2306/2011г. оставя в сила 

решението на първоинстанционния съд. 

Адм. дело № 834/2011 г. – съдия Александър Митрев, образувано и 

разпределено 04.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за избор на кмет на общ. Брацигово. С определение 04.11.2011г. са 
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конституирани страните в производството, дадени са им указания и делото е 

насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.11.202011г., когато 

е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

в законоустановения срок. С решение от 08.11.2011г. съдът потвърждава 

решението на ОИК- Брацигово за избор на кмет на община Брацигово. 

Решението на първоинстанционния съд е обжалвано и е оставено в сила с 

решение № 16001/05.12.2011г. по адм. дело № 14712/2011г. по описа на ВАС. 

Адм. дело № 633/2012 г. – съдия Александър Митрев, образувано и 

разпределено на 22.08.2012г. по постъпило на същата дата искане от публичния 

изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за продължаване срока 

на наложени с негово постановление обезпечителни мерки. Делото е 

разпределено електронно на принципа на случайния избор и докладчикът – 

съдия Митрев с окончателно определение № 439/28.08.2012 г. е уважил искането, 

при спазване на 14 – дневния срок за произнасяне по чл. 121 ДОПК. 

Адм. дело № 802/2011 г. – съдия Десислава Кривиралчева, образувано и 

разпределено 28.10.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за избор на кмет на кметство с. Кръстава, община Велинград. С 

разпореждане от 28.10.2011г. са конституирани страните в производството, 

дадени са им указания и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание на 04.11.2011г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 

15.11.2011г. съдът обявява избора за кмет на кметство с. Кръстева, община 

Велинград за недействителен. Решението на първоинстанционния съд е 

обжалвано и е оставено в сила с решение № 1706/22.12.2011г. по адм. дело № 

15300/2011г. по описа на ВАС. 

Адм. дело № 815/2011 г. – съдия Десислава Кривиралчева, образувано и 

разпределено на 01.11.08.2011г. по постъпило на същата дата искане от 

публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за 

продължаване срока на наложени с негово постановление обезпечителни мерки. 

Делото е разпределено електронно на принципа на случайния избор и 

докладчикът – съдия Кривиралчева с окончателно определение № 

635/10.11.2011г. е уважил искането, при спазване на 14 – дневния срок за 

произнасяне по чл. 121 ДОПК. 

Адм. дело № 568/2012 г. – съдия Десислава Кривиралчева, образувано и 

разпределено на 27.07.2012г. по постъпило на същата дата искане от Директора 

на ГДБОП – МВР Главен комисар Станимир Флоров за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация, на основание чл. 75, ал.1 ДОПК. С окончателно 

определение № 397/26.07.2012 г. искането е уважено, като е определен 

едномесечен срок за разкриване на информацията. 

Адм. дело № 814/2011 г. – съдия Стефка Кемалова, образувано и 

разпределено на 01.11.08.2011г. по постъпило на същата дата искане от 

публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик за 

продължаване срока на наложени с негово постановление обезпечителни мерки. 

Делото е разпределено електронно на принципа на случайния избор и 
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докладчикът – съдия Кемалова с окончателно определение № 630/09.11.2011г. е 

допуснала удължаване на срока, при спазване на 14 – дневния срок за 

произнасяне по чл. 121 ДОПК. 

Адм. дело № 827/2011 г. – съдия Стефка Кемалова, образувано и 

разпределено 03.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за избор на кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик. С 

разпореждане от 03.11.2011г. са конституирани страните в производството, 

допуснати са до разпит свидетелите, дадени са указания на административния 

орган и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 

10.11.2011г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 14.11.2011г. съдът 

обявява избора за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик. Решението 

на първоинстанционния съд е обжалвано и е оставено в сила с решение № 

16765/19.12.2011г. по адм. дело № 15297/2011г. по описа на ВАС. 

Адм. дело № 648/2012 г. – съдия Стефка Кемалова, образувано и 

разпределено на 27.08.2012г. по постъпило на същата дата искане от старши 

разследващ полицай при ОД на МВР гр. Разград за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация, на основание чл. 75, ал.1 ДОПК. С окончателно 

определение № 435/27.08.2012г. искането е уважено, като е определен 

двумесечен срок за разкриване на информацията. 

Адм. дело № 3/2011 г. – съдия Емилия Георгиева, образувано и 

разпределено 03.01.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за прекратяване пълномощията на общински съветници, на основание 

чл. 30, ал.6 ЗМСМА. С разпореждане от 11.01.2011г. са конституирани страните 

в производството, дадени са указания на административния орган и делото е 

насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2011г., когато е 

приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

25.02.2011г. С решение от 25.01.2011г. съдът е отменил решението на ОИКМИ 

2007г. – Пазарджик, с което са прекратени предсрочно пълномощията на 

общински съветник в ОС- Пазарджик. Решението на първоинстанционния съд е 

обжалвано с касационна жалба и същото е оставено в сила с решение № 

3346/09.02.2011г. по адм. дело № 2592/2011г. по описа на ВАС. 

Адм. дело № 833/2011 г. – съдия Емилия Георгиева, образувано и 

разпределено 04.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска избирателна 

комисия за избор на кмет на община Ракитово. С разпореждане от 04.11.2011г. 

са конституирани страните в производството, дадени са указания на 

административния орган и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно 

заседание на 09.11.2011г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. С решение от 

15.11.2011г. съдът е потвърдил решението на ОИК – гр. Ракитово за избор на 

кмет на община Ракитово. Решението на първоинстанционния съд е обжалвано и 

е оставено в сила с решение № 16765/19.12.2011г. по адм. дело № 15297/2011г. 

по описа на ВАС. 
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Адм. дело № 97/2012 г. – съдия Емилия Георгиева, образувано и 

разпределено на 06.02.2012г. по постъпило на същата дата искане от Директора 

на ГДБОП – МВР Главен комисар Станимир Флоров за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация, на основание чл. 75, ал.1 ДОПК. С окончателно 

определение № 78/06.02.2012 г. искането е отхвърлено, като неоснователно. 

 

По всички частни административни дела, по които съдът уважава 

направените искания по чл.75, ал.1 ДОПК или по чл.121, ал.1 АПК, в 

определенията е посочен изричен срок за разкриване на сведенията или за 

продължаване действието на наложените обезпечителни мерки.  

Административните дела са администрирани своевременно, всички актове 

са постановени в законоустановените срокове. 

От проверените дела с кратки процесуални срокове, които се разглеждат в 

открито съдебно производство прави впечатление различната практика на 

съдиите в АдС-Пазарджик: – по някои дела (на доклад на съдия Видев), с 

определение е насрочено открито съдебно заседание и са конституирани 

страните, а по други от проверените дела (на доклад на съдия Георгиева, съдия 

Кемалова, съдия Кривиралчева)  - с разпореждане. По проверените дела на 

доклад на съдия Митрев и на съдия Нанев се установи, че са постановявани и 

двата вида актове – откритите съдебни заседания са насрочване и страните са 

конституирани с разпореждане по едни дела и с определение – по други. С оглед 

уеднаквяване на практиката В АдС-Пазарджик, ще бъде направена съответната 

препоръка. 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА  

по чл. 172, ал. 1 АПК  

 

Общ брой постановени съдебни решение за проверяваните периоди по 

съдии 
 

2011г. 
  

 

  

Съдия докладчик 
Брой постановени 

решения през 2011г. 

Емилия Георгиева 111 

Александър Митрев 126 

Васко Нанев 119 

Георги Видев 113 

Десислава Кривиралчева 112 

Стефка Кемалова 124 

общо  705 

 



 56 

За периода 01.01.2012г. – 31.08.2012г. 
     

  

Съдия докладчик Брой постановени 

решения към 

31.08.2012г. 

Емилия Георгиева 52 

Стефка Кемалова 75 

Десислава Кривиралчева 70 

Васко Нанев 74 

Георги Видев 63 

Александър Митрев 67 

общо  401 
     

 

      Постановени решения след едномесечния срок за проверяваните периоди  

  

Проверката констатира, че за проверяваните периода няма постановени 

решения извън законоустановения едномесечния срок по чл. 172,ал.1 АПК. 

  

Похвално е старанието на всички съдии от АдС-Пазарджик, които въпреки 

немалката действителна натовареност през периодите на проверката, са 

постановявали съдебните си актове в законен срок. Проверяващият екип счита, 

че тази отлична съдебна практика следва да бъде поощрена и насърчена. 

 

 

 

                          ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Съгласно предоставената от АдС - Пазарджик относно резултатите от 

инстанционния контрол на съдебните актове, за проверяваните периоди, данните 

по съдии са следните: 

 

 

Резултати от върнати обжалвани актове на съдиите  

за  2011г.  
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Общ брой обжалвани 

съдебни актове  Резултати от касационна 

инстанция 

Резултати от касационна 

инстанция 
р
еш

ен
и

я
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

решения определения 

П
о
тв

ъ
р
д

ен
и

 

О
тм

ен
ен

и
  

И
зм

ен
ен

и
 

П
о
тв

ъ
р
д

ен
и

 

О
тм

ен
ен

и
  

И
зм

ен
ен

и
 

205 96 160 21 3 77 24 2 

        

 

Резултати от върнати обжалвани актове на съдиите  

към 31.08.2012 г. 

        

    

  Общ брой 

обжалвани съдебни актове  
Резултати от касационна 

инстанция 

Резултати от касационна 

инстанция 

р
еш

ен
и

я
 

о
п

р
ед

ел
ен

и
я
 

решения определения 

П
о
тв

ъ
р
д

ен
и

 

О
тм

ен
ен

и
  

И
зм

ен
ен

и
 

П
о
тв

ъ
р
д

ен
и

 

О
тм

ен
ен

и
  

И
зм

ен
ен

и
 

137 35 109 23 3 22 10 2 

 

 

 Видно от изготвената и предоставена информация относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че голямата част от 

постановените съдебни актове от съдиите в АдС - Пазарджик са потвърдени от 

Върховния административен съд, което е показател за много добро 

професионално ниво. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
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ІV. ИЗВОДИ 

 

Административен съд- Пазарджик функционира много добре и това се 

дължи на ръководството на съда в лицето основно на Административния 

ръководител – Председател на АдС – Пазарджик съдия Емилия Георгиева, която 

е положила необходимите усилия за организация на административната дейност 

и на действията по образуването, движението и приключването на 

административните дела в АдС – Пазарджик, въпреки изключително 

незадоволителните битови условия.  

Констатирана бе нормална натовареност на съдебните състави и равномерно 

разпределение на делата, при спазване принципа на случайния избор. 

Отделните служби работят прецизно, при ефективно взаимодействие по 

между им, поради което административното обслужване на гражданите се 

извършва своевременно и точно. 

Службите „Регистратура” и „Съдебно деловодство” работят много добре, 

въпреки крайно лошите битови условия. Постъпващите книжа веднага се 

вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. 

Своевременно се изготвят и се изпращат призовките и съобщенията по делата, 

постъпилите доказателства се докладват в деня на входирането им или на 

следващия ден. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и се докладват в 

деня на постъпването им на съответния съдия. По изключение се отлагат 

съдебни заседания, заради невръчени или лошо връчени (в нарушение на ГПК) 

призовки на страните. 

Административните дела се завеждат и образуват по реда на ПАРОАВАС 

(обн. ДВ бр.66/2009г.), като върху всеки приет в съда документ - жалби /молби, 

се отбелязва регистрационен номер и дата на постъпване в съда. Образуването 

им се извършва с нарочен акт, под формата на печат, с дата и подпис на 

разпределящия съдия.  

При постъпването, книжата се предават на административния ръководител 

на съда, който образува и разпределя делата същия ден, без изключение, при 

спазване принципа на случайния избор, според чл.46, ал.1 ПАРОАВАС. 

Предоставената от ВСС програма се експлоатира коректно. Протоколите за 

случаен избор на съдията-докладчик се съхраняват в отделни томове за 

съответната година. По конкретното дело се прилага само извлечение от 

протокола за случайния избор, в което е посочено разпределението само на това 

дело.  

При разделяне на делата (конкретен пример е адм. дело  № 602/2012 г. – с 

оглед заявения предмет на делото: за законосъобразност на ПАМ и иск за вреди), 

отделеното дело се образува в отделно производство, но се разпределя съобразно 

приетите в съда Правила - на същия докладчик, по изключенията от случайния 

принцип. По делата, в които с жалбата или с отделна молба, е направено особено 

искане  - за спиране предварителното изпълнение на оспорения акт, в АС- 

Пазарджик не се образува отделно производство. Исканията се разглеждат 

своевременно, като при отсъствие на докладчика по основното дело по искането 
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за спиране се произнася определен друг докладчик – адм. дела № 602/2012 г., № 

631/2011 г. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват 

своевременно. Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и 

изчерпателно. Постъпващите книжа се прикрепват последователно и се 

номерират коректно от съдебните служители. Не бе констатирано 

несвоевременно изпълнение на разпорежданията, определенията и резолюциите 

на съда от страна на деловодителите.  

Преди архивиране делата се проверяват от съдебния деловодител,  което се 

удостоверява с протокол. След това, административният секретар изготвя 

контролен лист във връзка с дължимите суми по делото и същото се архивира с 

протокол на съдебния служител – архивар. 

Установено бе, че съдиите в АдС – Пазарджик спазват двумесечния срок  по 

чл. 157, ал. 1 АПК, без изключение. Една част от проверените дела, съдебните 

заседания са насрочвани дори в едномесечен срок. Съдиите са се произнасяли в 

кратки срокове (до няколко дни), проверявайки редовността и допустимостта, 

съобразно разпоредбите на чл. 158 и чл. 159 АПК. Установено бе известно 

забавяне, в рамките в рамките до 2, 3 седмици, при първоначално 

администриране на съответното дело, което е констатирано като изключение по 

време на съдебната ваканция, поради ползван годишен отпуск на съдията-

докладчик. С цел процесуална икономия, за улеснение на страните и съдебната 

администрация, както и за спазване на визираните от законодателя срокове, 

препоръчително е да се дават указания към участниците в процеса с един 

изчерпателен акт, вместо с няколко последователни такива, особено при 

отстраняването на нередовностите по жалбите. Член 171, ал.5 АПК дава 

възможност и в з.з. предварително да се „допускат” доказателствата, да се 

известят страните кои са наличните, за да попълнят делото с относимите 

непредставени такива, които да бъдат приети след това в открито заседание. В 

много редки случаи съдът се произнася по направените в жалбата и в писмения 

отговор доказателствени искания, с разпореждането, с което насрочва делото в 

първо о.с.з. Не винаги доказателствените искания на страните се изчерпват в 

първото о.с.з., такива искания се правят във всяко следващо с.з. и делата се 

отлагат за събиране на новопоискани доказателства. 

Конституирането на страните не следва да се подценява, след като с този 

акт се определя участието на страната в производството,  реализира се правото й 

на участие в процеса или се отклонява такова искане, а  доказаното 

несъобразяване на това право е въздигнато в отменително основание. С изрична, 

императивна разпоредба на чл. 154, ал.1 АПК, законодателят е предвидил съдът 

служебно да конституира страните. Съдебният акт е определение, което следва 

от аргумент от чл. 153, ал.4 АПК.  

В АдС-Пазарджик в повечето случаи конституирането на страните се 

извършва с разпореждане, а когато това се прави в о.з. – с определения. В друг 

случай, по адм. дело № 484/2011 г. съдът, разпореждане № 1489/07.07.2011г. е 

насрочил о.с.з., конституирал е страните, указал е изпращането на преписи и т.н., 
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а по молба на И.П.М. е постановил определение № 405/12.08.2011 г., с което е 

конституирал молителката като ответник по жалбата. По други дела, също 

описани в обстоятелствената част на акта, напр. адм. дело № 451/2012 г., адм. 

дело № 450/2012 г. въобще липсва акт на съда за конституиране на страните. С 

определения са конституирани страните по адм. дела №№ 803/2011г., 834/2011г. 

и др. В тази връзка, препоръчително е уеднаквяване на практиката по 

конституиране на страните. 

Делата най-често са отлагани за събиране на доказателства. Бе констатирано  

забавяне на съдебното производство и отлагане на съдебните заседания, поради 

непредставяне в срок на заключенията по допуснатите съдебни експертизи или 

неизпълнение на задачите от вещите лица.  

При отлагане на делата за следващо о.с.з. се спазва срока по чл. по чл. 139, 

ал.1 АПК. 

От проверените дела е видно, че нередовното призоваване не е основна 

причина за тяхното отлагане, което е показател за добра организация на работата 

на съдебните служители в специализираната администрация. При забавено 

връщане на отрязъците, се изисква информация по телефона за конкретните 

причини, а по някои от делата, отделно от изпратената призовка или съобщение, 

се извършва и уведомяване по телефона, за което се изготвя протокол, подписан 

от трима служители. 

Призоваване по електронен път не се прилага като способ, въпреки 

създадените условия за това, включително и чрез Интернет страницата на съда, 

тъй като страните не посочват електронен адрес. 

Много добро впечатление за работата на съда прави и липсата на 

неприключени производства, образувани преди 01.01.2011г. (без едно дело, по 

което производството е спряно).  

По отношение на делата с отменен ход по същество се налага извода, че 

делата са проучват достатъчно задълбочено. Не бяха установени злоупотреби с 

правната възможност, предоставена от законодателя за отмяна хода по същество, 

което от своя страна да води до неоснователно забавяне на съдебното 

производство.  

По голяма част от делата, с определенията, с които жалбите се оставят без 

разглеждане и производството се прекратява, след като е даден ход по 

съществото на спора, не се отменя изрично определението за даване ход по 

същество. 

При проверка по делата, по които производството е спряно, бе 

констатирано, че в кориците на съответното дело не се съдържат справки за 

висящността на преюдициалния спор, висящ пред друг съд. Такава информация 

бе предоставена на проверяващия екип в отделна папка, съдържаща доклади до 

Председателя на съда от съответните деловодители за спрените производства, 

делата без движение и др.  

Спазено е изискването по чл. 106 ПАРОАВАС, според който служба 

„Съдебно деловодство” извършва ежемесечно проверка за ненасрочените дела и 

ги докладва на Председателя на съда, но по делата липсва информация за 
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движението на преюдициалното дело, изпратени писма до съдебния орган и 

получени отговори, каквато информация според проверяващия екип е 

препоръчително да има. 

В хода на извършената проверка на частните производства по случайно 

избрани дела, видно и от предоставената от Председателя на съда справка на 

всички частни административни дела, за проверяваните периоди, се налага 

извода, че съдът се произнася своевременно. Не се констатира забавяне на 

съдебните производства по образуваните и свършени частни административни 

дела. 

По всички дела съдебните решения  са постановявани в срока по чл. 172, ал. 

1 от АПК, което прави отлично впечатление. По информация на ръководството 

на съда, такава е установената практика още от създаването на съда – март 2007г. 

Проверяващият екип в хода на извършената комплексна планова 

проверка установи, че съдиите в АдС-Пазарджик, независимо от някои 

пропуски, посочени в обстоятелствената част на Акта, работят много добре, 

като следва да се отчете и натовареността на съдебните състави в 

проверявания съд. Констатирано бе, че съдиите, както и съдебните 

служители в АдС - Пазарджик изпълняват задълженията си точно и 

отговорно, полагат необходимите усилия при образуването, движението и 

приключването на административните дела. 

 

V. П Р Е П О Р Ъ К И 

 

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 : 

 

1. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Пазарджик да продължи и в бъдеще много добрата организация и 

контрол на дейността в Административен съд - Пазарджик, 

констатирани в настоящата комплексна планова проверка; 

 

2. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Пазарджик да предложи на общо събрание на съдиите обсъждане 

и приемане на времеви стандарти и правила при извършване на 

предварителни проверки по редовността на жалбите/исканията след 

образуването на делата или при изпълнение от страните на дадените 

от съдията-докладчик указания, както и на правила при отсъствие по 

обективни причини на съдията – докладчик от насроченото открито 

съдебно заседание, водещо до отсрочване на заседанието, с оглед 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство и по-

ефективен, в интерес на страните административен процес; 
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3. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Пазарджик да предложи на общо събрание на съдиите обсъждане 

и уеднаквяване на практиката на съда, във връзка с конституиране на 

страните по административните дела; 

 

4. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Пазарджик да продължи  установената добра практика в съда да 

се следят и проверяват ненасрочените административни дела, 

съобразно изискването по чл. 106 ПАРОАВАС, в това число и 

спрените производства, като се разпореди събраната информацията да 

се съдържа в кориците на делата; 

 

5. Съдиите от Административен съд - Пазарджик да ползват 

предвидените процесуални правила за дисциплиниране на 

участниците в процеса.  

 

6. Съдиите от Административен съд - Пазарджик да прилагат 

разпоредбата на чл.197, ал.2 ГПК, вр. чл. 144 АПК, като на вещите 

лица се определя подходящ срок за изготвяне на заключение по 

допуснати съдебни експертизи; 

 

7. Съдиите от Административен съд – Пазарджик да продължат и в 

бъдеще да спазват законово-предвидените срокове по движение на 

делата и да постановяват съдебните си актове в срок, съобразно 

изискването по чл. 172, ал. 1 от АПК; 

 

8. Председателят на Административен съд - Пазарджик да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните служители 

с констатациите и да се анализират изводите и препоръките по 

настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям по т. 1, 

т.4, т.5, т.6 и т.7 срок постоянен, а по т.2, т.3 и т. 8 – едномесечен срок от 

получаване на Акта за изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

Административен съд – Пазарджик да предприеме конкретни мерки, за които да 

уведоми своевременно, писмено, в срок до два месеца от получаване на Акта, 

Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 

препоръки, като изпрати и преписи от протокола от проведеното общо събрание 

на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни документи. 
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На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, който да 

запознае с него съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Върховния 

административен съд.                                            

                                                     

 

                                                       ИНСПЕКТОР: 

                                                                                

                                                                                ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА 

 


