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Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-14/01.03.2012г. 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 05.03.2012г. – 09.03.2012г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и МАРИЯ 

ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Административен съд –  

Стара Загора по образуването, движението и приключването на 

административните дела за периодите 01.01.2010г. - 31.12.2010г.,  01.01.2011г. - 

31.12.2011г. и 01.01.2012г. - 29.02.2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните книги и 

делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС - Стара 

Загора справки, съобразно писмо изх. № И-01-9/09.02.2012г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна система, заповеди, годишните доклади на 

съда за 2010г. и 2011г., всички спрени и с определения с отменен ход дела, 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 – Стара Загора е поместен в приземния етаж на 

съдебната палата в гр. Стара Загора, където условията са лоши. Броят на 

помещенията, в които трудно влиза дневна светлина, не е достатъчен за съдиите, 

за съдебните служители и архива на съда. С оглед осигуряване на нормални 

материални условия за функционирането на Административен съд – Стара 

Загора (АдС - Стара Загора), през 2008г. община Стара Загора е прехвърлила 

безвъзмездно на Министерството на правосъдието за нуждите на АдС - Стара 

Загора правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, 

където в момента приключват ремонтно - строителните работи. До края на 

календарната 2012г. предстои преместване на съда в новата сграда, в която са 

предвидени отлични 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 съдебната зала, предоставена за нуждите на съда. 
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От месец март 2007г. е въведена и програма за случайно разпределение на 

делата.  

В съда от м. септември 2008г. функционира Съдебната административна 

система (САС) „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, 

клон Варна, която периодично се актуализира и усъвършенства. Съдиите и 

съдебните служители ползват правно-информационна система „Апис”. 

Административен съд – Стара Загора 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 специални 

Правила за публикуване на съдебните актове в АдС – Стара Загора, в изпълнение на 

Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/29.10.2009г. Възложено е на съдебния 

администратор да публикува съдебните актове в интернет страницата на съда и да извършва 

поддръжка на публикациите. 

 

           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Административното ръководство на АдС – Стара Загора се осъществява от 

съдия Пламен Петрунов, изпълняващ функциите „административен ръководител 

- председател” на Административен съд- Бургас до 01.03.2012г., когато е избран 

с решение на ВСС за Административен ръководител – председател на АдС - 

Стара Загора, втори мандат. 

Съгласно утвърдената от ВСС щатна численост, броят на магистратите в 

АдС - Стара Загора е 8, в това число Председател Пламен Петрунов и Заместник-

председател Бойка Табакова. Съдиите са разпределени по състави, както следва: 

- състави, разглеждащи първоинстанционни  административни  дела за 

периодите 01.01.2010г. - 31.12.2010г., 01.01.2011г. - 31.12.2011г. и 01.01.2012г. - 

31.01.2012 

І   състав       -       съдия Пламен Петрунов  

ІІ  състав       -       съдия Радостин Радков  

ІІІ състав      -        съдия Бойка Табакова  

ІV състав      -        съдия Галина Динкова  

V   състав     -        съдия Ирена Янкова  

VІ  състав     -        съдия Дарина Драгнева  

VІІ състав     -        съдия Райна Тодорова  

VІІІ състав   -         съдия Михаил Русев  

 

- състави и председатели, разглеждащи касационни дела за периодите 

01.01.2010г. - 31.12.2010г., и 01.01.2011г. - 31.12.2011г. и 01.01.2012- 

31.01.2012г.: 

І състав       -    председател    Пламен Петрунов 

       председател    Бойка Табакова  

             Ирена Янкова 

               Райна Тодорова 
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      Михаил Русев 

 

ІІ  състав       -    председател  Пламен Петрунов 

                                       председател  Радостин Радков 

                                                              Галина Динкова 

                      Дарина Драгнева 

                Михаил Русев 

 - съставите разглеждащи касационни  административни  дела за периода от 

01.02.2012г. до 29.02.2012г.: 

І  състав     -        председател -   Бойка Табакова  

                   Ирена Янкова 

                    Райна Тодорова 

ІІ състав       -       председател  - Пламен Петрунов  

               Галина Динкова 

                          Дарина Драгнева 

                    Михаил Русев 

Съдия Радостин Радков е избран за Административен ръководител – 

председателя на АССГ, поради което от 01.02.2012г. щатната бройка е свободна. 

Съдия Дарина Драгнева е командирована в АССГ, считано от 05.03.2012г., до 

завръщане на титуляра. Реално, към момента на проверката в АдС - Стара Загора 

работят 5 магистрати.  

В съда няма обособени отделения и специализирани състави.  

Заседателните дни на съставите са определени по утвърден от Председателя 

на съда месечен график, като всеки съдия заседава един път седмично. На 

проверяващите бяха предоставени заповеди за определяне на съдебните състави, 

за определяне графика на дежурствата през съдебната ваканция, както и делата, 

които е разпоредено да се разглеждат през ваканцията, за периодите на 

проверката (Заповед № 186/21.10.2009г., заповед № 11/30.01.2012г., заповед № 

35/29.06.2010г., заповед № 38/28.06.2011г.). 

 

3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В АдС - Стара Загора, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, 

през 2010 г. и 2011г. съдебните служители са 33 щатни бройки (в това число един 

съдебен помощник), разпределени в обща администрация, специализирана съдебна 

администрация и технически длъжности: един съдебен помощник, шест съдебни 

секретар –протоколисти, един деловодител „Регистратура”, съдебен архивар, старши 

специалист - съдебен статистик и четири призовкари, съдебен администратор и 

административен секретар. Към март 2012г. съдебните служители по щат са 32 бр. 

(една щатна бройка – „съдебен секретар” е съкратена с решение на ВСС по 

протокол от 22.03.2012г.), от които са заети 30 щ. бройки. Свободните щатни 

бройки са две -  за съдебен помощник и деловодител, за която е обявен конкурс. 

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

функциониращата „Съдебна административна система” (САС).  
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Със заповед № 158-1/03.09.2009г. е утвърден Правилник за организацията 

на работа в Административен съд – Стара Загора, с който са регламентирани 

правата и задълженията на съдебните служители от съответните служби. 

Председателят на съда е издал заповед № 33/05.02.2009г., с която на 

основание чл. 29 от ПАРОАВАС е наредил в АдС-Стара Загора да се водят на 

електронен и съответно на хартиен носител следните деловодните книги: входящ 

и изходящ дневник, азбучен  указател, описна книга на адм. дела – І инстанция, 

описна книга на касационните дела, срочна книга на адм. дела – І инстанция, 

срочна книга на касационните дела, книга за закрити и разпоредителни 

заседания, разносна книга.  
При проверката бе констатирано, че гражданските дела се завеждат и 

образуват по реда на ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/2009г.), като върху всеки приет 

в съда документ -  искови молби /молби/, се отбелязва регистрационен номер и 

дата на постъпване на документа в съда. 

Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец при спазване 

на регламентираното цветово обозначаване по чл.92, ал.1 от ПАРОАВАС. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват своевременно.  

Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливо 

изписани. Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните дела, 

се прикрепвани последователно в папките и са номерирани от съдебните 

служители. Съдебните секретари изготвят и предават в срок протоколите от 

съдебните заседания. Разпорежданията, определенията и резолюциите на съда се 

изпълняват своевременно. Призовките и съобщенията по делата се изготвят и 

изпращат също своевременно. 

Административният ръководител на съда, с помощта на г-жа Ивелина 

Колева - съдебен администратор, са създали много добра организация на 

работата по образуване, движение и приключване на делата, в това число и  

необходимото взаимодействие между съдиите и служба „Деловодство”.  

Ръководството на съда осъществява периодичен контрол по движението и 

съхраняването на делата. Със заповед № 32/18.05.2011г. на Председателя на съда 

е разпоредено завеждащият служба „Съдебно деловодство”, съобразно 

разпоредбата на чл. 106 от ПАРОАВАС, да извършва ежемесечна проверка и 

изготвя писмена справка за делата, които не са насрочени. Контрол по 

изпълнение на заповедта е възложен на съдебния администратор – г-жа И. 

Колева. На проверяващия екип бяха предоставени изготвени от зав. служба 

„Съдебно деловодство” ежемесечни справки, съдържащи номер на делото, дата 

на образуване, дата на разпореждането, с което същото е оставено без движение, 

указанието на съда и съдията-докладчик. 

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

и регистри. Проверени бяха: 

-Описна книга административни дела 2010г. 

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

-Книга за закрити заседания 2012г. 

-Книга за връчени книжа и призовка (вътрешни призовки) 
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-Книга за външни призовки – с цел пълнота на информацията и прецизност 

са създадени допълнителни графи за предаване и връщане на призовките. Следва 

да се отбележи добрата практика, установена при предаване на призовките - в 

нарочни графи, освен призовкаря, се подписва и деловодителя, за да се избегнат 

пропуски и неточности при връчването им, с оглед спазване на предвидените 

процесуални срокове. 

-Книга на заявленията за достъп до обществена информация (съдържа едно 

заявление от СОПА – гр. Варна) 

-Описна книга административни дела 2012г. 

-Изходящ дневник 2012г. 

-Входящ дневник 2012г. 

-Регистър по чл. 251,ал.3 АПК – специална книга, която се води в обща 

тетрадка от 2007г. Делата са разпределени по години, като са посочени и 

входящите номера на преписките. Всички необходими данни, изискуеми от 

закона, се съдържат в тетрадката. През 2010г. и 2011г. са отбелязани по три 

административни дела, образувани и водени по чл. 250 и сл. АПК. Попълнени са 

датата, часа и минутата на постъпване на искането, жалбоподателят, органа или 

длъжностното лице от съответния адм. орган, чиито действия се оспорват като 

неоснователни. 

-Регистър на съдебните решения за периода 01.01.2010г. – 31.112.2012г. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта от Регистъра – 

решение по адм. дело № 236/2010г., решение по адм. дело № 270/2010г., решение 

по адм.дело № 110/2010г. и др. 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 диапозитивите на постановените съдебни 

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

Констатирано бе при проверката на деловодните книги, че същите се 

проверяват ежемесечно от съдебния администратор, за което е положен подпис и 

дата от проверката. Прави отлично впечатление прецизността, с която са водени, 

попълвани, проверявани, прошнуровани и подпечатани деловодните книги. 

Препоръчително е и регистъра на съдебните решения, както деловодните книги, 

да се проверява и подписва ежемесечно от съдебния администратор. 

Със заповед № 46/19.10.2011г. са утвърдени Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на 

чл. 137, ал. 2 от АПК в Административен съд – Стара Загора. Разпоредено е 

всички лица, които са заявили, че желаят да получават призовки и съобщения по 

електронен път, да бъдат уведомени за утвърдените правила, като за целта е 

изготвено заявление по образец приложение № 1 към правилата. 

В съда не са постъпили документи, по които не се образуват дела и които 

съгласно изискванията на чл. 11, т. 6  ПАРОАВАС да следва да се подреждат в 

отделни папки.  
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Създадена е специална Книга за мнения, предложения, препоръки на 

гражданите, която по инициатива на съда се води от 2008г. и съдържа похвали и 

благодарствени писма от граждани и юридически лица.  

Проверяващият екип установи в хода на проверката, че съдебният 

администратор - г-жа Ивелина Колева ръководи много добре работата на 

администрацията на съда и изпълнява прецизно функциите си, съгласно чл.5 от 

ПАРОАВАС. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
            АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 

В АдС - Стара Загора административните дела се разпределят на принципа 

на случайния подбор, чрез програмата „Law Choice”, предоставена от Висшия 

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

входящ номер и дата върху писмото от административния орган, с което е 

изпратена подадената жалба, ведно с административната преписка. 

Констатирано бе, че се спазва изискването по чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС 

делата да се образуват и разпределят в деня на постъпването или най-късно на 

следващия ден, след постъпване на книжата в съда, с минимални отклонения. В 

АдС - Стара Загора делата се образуват и разпределят от Председателя на съда 

или в негово отсъствие от Зам. председателя, като печатът за образуване на 

делото се поставя върху жалбата. За разлика от този печат за образуване на 

делото, печатът с входящ номер и дата се полага от служителя в регистратурата 

върху писмото на административния орган, с което е изпратена жалбата. Така 

съществува реална възможност за затруднения и пропуски при администриране 

на делата – пр. адм. дело № 108/2011г., адм. дело № 497/2010г., адм. дело № 

113/2011г., адм. дело № 372/2011г., адм. дело № 34/2010г.  

Председателят на съда е утвърдил м. октомври 2008г. и м. септември 2011г. 

Вътрешни правила за ползване на програмния продукт за случайно 

разпределение на делата в АдС - Стара Загора. Съгласно утвърдените вътрешни 

правила, извършеното разпределение се отразява в протокол, подписан от 

Председателя на съда, който се съхранява в кориците на съответното дело. 

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

всички съдии и 50 % на Председателя на съда. Върнатите административни дела 

по реда на инстанционния контрол се разпределят без участие на конкретен 

докладчик. Разпоредено е исканията по чл. 304 АПК за налагане на глоби при 

неизпълнение на съдебни актове да се разпределят на административния 

ръководител и на заместника на административния ръководител. По дежурство 

се разпределят делата по чл. 329, ал. 3, т. 6  ЗСВ в периода на съдебната 

ваканция, включително и такива по преценка на административния ръководител 

на съда, съгласно издадена заповед за дежурство. Достъп до програмата за 

случайно разпределение на делата има Председателят на съда, а в негово 
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отсъствие с изрична заповед Зам. председателят на съда или друг определен 

съдия. На проверяващите бяха предоставени заповеди № № 13/01.02.2011г., 

27/13.04.2011г., 31/12.05.2011г., 39/06.07.2011г., 40/27.07.2011г., 44/07.10.2011г. 

за определяне съдия, който до извършва случайния избор на делата, в 

отсъствието на Председателя на съда. 

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.  

Председателят на съда, а в негово отсъствие – Зам. председателят, 

разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 

14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до Национална база данни „Население” извършва справките, за 

което има предоставен достъп. 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
 През 2010г. в АдС - Стара Загора са постъпили общо 990 бр. дела (522 бр. 

първоинстанционни адм. дела, 70 бр. частни адм. дела и 398 бр. касационни 

дела), останали несвършени от минали години – 197 бр. дела (161 бр. 

първоинстанционни адм. дела и 36 бр. касационни дела) или общо за 

разглеждане – 1187 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2010г. са 1081 бр. дела 

(606 бр. първоинстанционни адм. дела, 70 бр. частни адм. дела и 405 бр. 

касационни дела).  

 

През периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. в АдС - Стара Загора са постъпили 

общо 1050 бр. дела, (478 бр. първоинстанционни адм. дела, 103 бр. частни адм. 

дела и 469 бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 106 

бр. дела (77 бр. първоинстанционни адм. дела и 29 бр. касационни дела) или 

общо за разглеждане – 1156 бр.  адм. дела. От тях  свършени през 2011г. са 1025 

бр. дела (481 бр. първоинстанционни адм. дела, 102 бр. частни адм. дела и 442 

бр. касационни дела).  

За периода 01.01.2012г. – 29.02.2012г. в АдС - Стара Загора са постъпили 

общо 189 бр. дела, (50 бр. първоинстанционни адм. дела, 20 бр. частни адм. дела 

и 119 бр. касационни дела), останали несвършени от минали години – 131 бр. 

дела (74 бр. първоинстанционни адм. дела, 1 бр. частно адм. дело и 56 бр. 

касационни дела) или общо за разглеждане – 320 бр.  адм. дела. От тях  

свършени са 156 бр. дела (58бр. първоинстанционни адм. дела, 20 бр. частни адм. 

дела и 78 бр. касационни дела).  

 

Като  материя  от първоинстанционните дела преобладават делата по ЗУТ, 

ЗОбС, ЗМВР, ЗКИР и ДОПК, от касационните  -  делата по жалби срещу 

наложените с НП административни наказания за нарушения по  ЗДвП. 
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НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

І състав  -  съдия Пламен Петрунов 

Проверено бе едно административно дело, насрочено в о.с.з. на 26.03.2012г. 

Адм. дело № 62/2012г., образувано на 20.02.2012г. по жалба срещу решение 

на директора на РИОСВ гр. Стара Загора за преценяване на вероятна степен на 

отрицателно въздействие, с правно основание чл. 145 АПК. Към кориците на 

делото се съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С разпореждане от 

24.02.2012г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание на 

26.03.2012г. и е указал на ответниците по жалбата за възможността да представят 

писмен отговор в 14-дневен срок и да ангажират доказателства. С 

разпореждането е дадено указание и на жалбоподателя, че носи 

доказателствената тежест за установяване съществуването на фактическите 

основания, посочени в жалбата. Съобщенията, съдържащи разпореждането на 

съда, са подписани от страните съответно на 27.02.2012г. и на 29.02.2012г. 

 

ІІІ състав  -  съдия Бойка Табакова  

Проверени бяха две адм.дела, насрочени в о.с.з. на 13.03.2012г. 

Адм. дело № 10/2012г., образувано на 17.01.2012г. по жалба срещу заповед 

на Областния управител на област Стара Загора. Към кориците на делото се 

съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С разпореждане в з.з. от 

17.01.2012г. производството по делото е оставено без движение, с указания за 

жалбоподателя. С друго разпореждане от същата дата – 17.01.2012г. съдът е  

задължил Областния управител на област Стара Загора в тридневен срок да 

представи пълната преписка по издадения и оспорен административен акт, за 

което е уведомен на 24.01.2012г. Съобщението до жалбоподателя с 

разпореждането, с което е оставена жалбата без движение, е получено на 

18.01.2012г. След отстраняване на нередовностите, с разпореждане в з.з. от 

23.01.2012г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. за 21.02.2012г. На 

проведеното о.с.з. на 21.02.2012г. съдът е дал ход на делото и го е докладвал, 

приел е представените по делото писмени доказателства, допуснал е СТЕ, 

назначил е вещото лице и е отложил делото за 13.03.2012г. 

Адм. дело № 49/2012г., образувано на 14.02.2012г. по жалба срещу заповед 

на директора на ОД на МВР гр. Стара Загора. Към кориците на делото се 

съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С разпореждане от същата дата 

– 14.02.2012г. делото е насрочено в о.с.з. за 13.03.2012г. С разпореждането съдът 

е указал да се призове свидетел по делото, задължил е ответника да представи 

относими по делото доказателства. Съобщенията, съдържащи разпореждането на 

съдията-докладчик, за изпратени своевременно и получени от страните. 

 

ІV  състав -  съдия Галина Динкова  

Проверени бяха две адм. дела, насрочени в о.с.з. на 14.03.2012 г. 
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Адм. дело № 32/2012г., образувано на 07.02.2012г. по жалба срещу заповед 

на кмета на община Стара Загора, постъпила в съда същия ден. Към кориците на 

делото се съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С разпореждане в з.з. 

от 07.02.2012г. е наредено препис от жалбата да се изпрати на  ответника, който е 

задължен „незабавно, но не по-късно от 14.30 ч. на 07.02.2012г.” да представи по 

делото пълната административна преписка по издаване на оспорения 

административен акт. Указано е препис от разпореждането да се изпрати 

незабавно по факс на кмета на община Стара Загора. С определение от същата 

дата, на основание чл. 217,ал.2 ЗУТ съдът е спрял изпълнението на оспорваната 

заповед до окончателно приключване на съдебното производство. С 

разпореждане от з.з. на 09.02.2012г. жалбата е оставена без движение за 

отстраняване на нередовностите. Същият ден, с молба от жалбоподателя са 

изпълнени указанията и с разпореждане от з.з. на 15.02.2012г. делото е насрочено 

в о.с.з. на 14.03.2012г.. Дадени са указания за страните, които е наредено да се 

впишат в призовките за жалбоподателя и ответника.  

Адм. дело № 560/2011г. образувано на 05.12.2011г., по жалба срещу 

заповед на началника на РДНСК ЮИР, сектор гр. Стара Загора, по реда на ЗУТ, 

постъпила в съда на 02.12.2011г. В кориците на делото се съхранява протокол за 

случаен избор на съдията-докладчик. С разпореждане в з.з. от 06.12.2011г. съдът 

е оставил без движение производството по делото за внасяне на държавна такса. 

След изпълнение на указанията с молба от 14.12.2011г., с разпореждане от з.з. на 

16.12.2011г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 18.01.2012г., конституирал е 

заинтересованите страни, дал е указания за страните и е наредил указанията да се 

впишат в призовките за насроченото о.с. заседание. В с.з. на 18.01.2012г. ход на 

делото не е даден, поради нередовно призована заинтересована страна. След 

уточняване на адреса с молба на жалбоподателя от 02.02.2012г., с разпореждане 

от з.з. на 02.02.2012г. съдът е наредил да се призове заинтересованата страна за 

насроченото о.с.з. на 22.02.2012г. В това съдебно заседание е даден ход на делото 

и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, същото е 

отложено и насрочено за 14.03.2012г. 

 

V    състав -   съдия Ирена Янкова  

Проверени бяха две адм. дела, насрочени в о.с.з. на 20.03.2012г. 

Ад. дело № 566/2011г., образувано на 12.12.2011г. по жалба срещу решение 

на Директора на дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, постъпила в 

съда на 09.12.2012г. Към кориците на делото се съхранява протокол за избор на 

съдия-докладчик. С разпореждане в з.з. от 09.01.2012г. (предвид продължително 

отсъствие поради болест на съдията - докладчик), производството по делото е 

оставено без движение, с указания за жалбоподателя. След отстраняване на 

нередовностите с молба от 11.01.2012г., съдът с разпореждане в з.з. от 

13.01.2012г. е насрочил делото в открито с.з. на 21.02.2012г. В това о.с.заседание 

ход на делото е даден и за събиране на доказателства, същото е отложено и 

насрочено за 20.03.2012г. 
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Адм. дело №561/2011г., образувано на 05.12.2012г., по жалба срещу 

заповед на началника на РДНСК ЮИР, сектор гр. Стара Загора, по реда на ЗУТ, 

постъпила в съда на 02.12.2011г. В кориците на делото се съхранява протокол за 

случаен избор на съдията-докладчик. С разпореждане в з.з. от 09.01.2012г. (след 

продължителен отпуск поради болест) съдията-докладчик е насрочил делото в 

о.с.з. на 31.01.2012г. и е дал указания за страните. Съдебното заседание на 

31.01.2012г. е отложено поради нередовна процедура по призоваване на страна 

по делото, за 21.02.2012г., когато е даден ход на делото, приети са 

доказателствата и същото е отложено и насрочено за разпит на свидетели за 

20.03.2012г. 

 

VІ   състав -  съдия Дарина Драгнева  

Проверени бяха адм. дела, насрочени в о.с.з. на 12.03.2012г. 

Ад. дело № 575/2011г., образувано на 21.12.2011г. по жалба срещу заповед 

на Командира на военно формирование – Стара Загора, постъпила в съда същия 

ден. Към кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдия-

докладчик. С разпореждане в з.з. от 23.12.2011г. съдът е задължил ответника да 

представи в тридневен срок преписката по постановяване на оспорения 

административен акт. След изпълнение на указанията с молба от 28.12.2011г., с 

разпореждане в з.з. от 17.01.2012г. делото е насрочено в открито с.з. на 

06.02.2012г., когато е отложено за събиране на доказателства за 12.03.2012г. 

Адм. дело № 549/2011г., образувано на 29.11.2011г. по жалба по реда на 

ЗКИР срещу отказ на началника на СГКК – Стара Загора, постъпила в съда 

предходния ден. В кориците на делото се съхранява протокол за случаен избор 

на съдията-докладчик. С разпореждане в з.з. от 06.12.2011г. съдът насрочил 

делото в о.с.з. на 23.01.2012г. По постъпила молба от един от жалбоподателя за 

спиране на съдебното производството, с протоколно определение от 23.01.2012г. 

съдът е спрял производството по делото поради смърт на един от 

жалбоподателите. След представяне на удостоверение за наследници с молба от 

03.02.2012г., с определение от з.з. на 15.02.2012г. производството по делото е 

възобновено. Съдът е  конституирал двамата наследници по представеното 

удостоверение като жалбоподатели и е насрочил делото за 12.03.2012г. 

 

VІІ състав  -  съдия Райна Тодорова  

Проверени бяха адм. дела, насрочени в о.с.з. на 14.03.2012г. 

Ад. дело № 50/2012г., образувано на 14.02.2012г. по жалба срещу заповед 

на Ректора на Тракийски университет, постъпила в съда предходния ден. Към 

кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С 

разпореждане в з.з. от 16.02.2012г. производството по делото е оставено без 

движение, с указания за жалбоподателя. След отстраняване на нередовностите с 

молба от 17.02.2012г., съдът с разпореждане от същия ден е насрочил делото в 

о.с.з. на 14.03.2012г. и е дал указания за страните. 

Адм. дело № 290//2011г., образувано на 14.06.2011г. по жалба от 

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията срещу 
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мълчалив отказ на Председателя на АдС-Хасково по заявление за достъп до 

информация, по подсъдност. Към кориците на делото се съхранява протокол за 

избор на съдия-докладчик Д. Радков. С разпореждане в з.з. от 15.06.2011г. делото 

е насрочено в о.с.з. на 19.09.2011г. и са дадени указания за страните. В 

проведеното о.с.з. на 19.09.2011г. съдът е счел делото за изяснено от фактическа 

страна и го е обявил за решаване. С определение в з.з. на 12.10.2011г. съдът е 

отменил определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход по 

същество, оставил е без разглеждане като недопустима жалбата, прекратил е 

съдебното производство и е изпратил по подсъдност на АдС-Хасково 

оспорването, направено пред АдС-Стара Загора. Определението е обжалвано 

пред ВАС, който с определение № 16214/09.12.2011г. определя за компетентен 

да се произнесе по жалбата АдС-Стара Загора. Впоследствие, с определение в з.з. 

от 15.12.2011г. АдС-Стара Загора оставя без разглеждане жалбата от СОПА – гр. 

Варна срещу частичен изричен отказ, обективиран в решение от 11.04.2011г. на 

Председателя на АдС-Хасково, по заявление за достъп до обществена 

информация и прекратява производството по делото. Подадената жалба до ВАС 

срещу прекратителното определение е администрирана своевременно и на 

30.01.2012г. делото е изпратено на ВАС, който е отменил определението на АдС-

Стара Загора и е върнал делото за разглеждане по същество. След връщане на 

делото в АдС-Стара Загора, същото (поради избор на Д.Радков за Председател на 

АССГ) е разпределено на друг съдия-докладчик – Д. Тодорова, която с 

разпореждане от з.з. на 22.02.2012г. насрочва делото в о.с.з. за 14.03.2012г. На 

24.02.2012г. в АдС-Стара Загора е постъпило искане от ВАС за изпращане на 

делото и същото им е изпратено с писмо от 27.02.2012г.  

 

VІІІ състав -  съдия Михаил Русев  

Проверени бяха адм. дела, насрочени в о.с.з. на 12.03.2012г. 

Ад. дело № 52/2012г., образувано на 14.02.2012г. по касационна жалба 

срещу решение от 12.12.2011г. на РС-Стара Загора, постановено по гр.дело № 

3503/2011г. по описа на съда. С разпореждане от з.з. на 15.02.2012г. съдът е 

насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 15.03.2012г., за която дата са 

изпратени и получени призовките до страните. 

Адм.дело № 40/2012г., образувано на 10.02.2012г. по предложение за 

възобновяване на административно наказателно производство на влязло в сила 

НП № 200/12.09.2011г. от Окръжния прокурор на ОП - Стара Загора срещу 

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Стара Загора. Към 

кориците на делото се съхранява протокол за избор на съдия-докладчик. С 

разпореждане в з.з. от 13.02.2012г. съдът е насрочил делото за разглеждане в 

о.с.з. на 13.02.2012г. и е дал указания за страните. На 17.02.2012г. по делото е 

представена административната преписка от ОДБХ- Стара Загора. 

Адм.дело № 20/2012г., образувано на 31.01.2012г. по касационна жалба 

срещу решение от 20.12.2011г. по гр.дело № 4224/2011г. по описа на РС-Стара 

Загора. С разпореждане от з.з. на 01.02.2012г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 15.03.2012г., за която дата и час е указал да се призоват 
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страните. Призовките са изпратени своевременно на жалбоподателя и 

ответниците по делото.  
 

НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Проверени бяха касационни дела на І и ІІ касационни състави, насрочени за 

15.03.2012г. и на 29.03.2012г. Проверката констатира следното:  

 

Административни дела на І касационен състав, насрочени за 

15.03.2012г. - председател Бойка Табакова и съдии  Ирена Янкова и 

Райна Тодорова. 

 

Адм. дело №.64/2012г., образувано по касационна жалба от пълномощник 

на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, против решение № 905/09.12.2011 

г. на РС – Стара Загора, с което е отменено НП № 2590/17.06.2011 г. на Н-к 

сектор „ПП” при ОДМВР - Стара Загора за налагане на адм. наказание глоба. 

Касационната жалба е подадена на 09.01.2012 г., администрирана е съгласно 

резолюция от 10.01.2012 на РС, изпратена след изпълнение на указанията и 

получена в АдС- Стара Загора на 06.02.2012 г. Същият ден е образувано делото и 

разпределено на съдия-докладчик Янкова. Към кориците на делото се съдържа 

протокол за избор, с дата и подпис на Председателя на съда. С разпореждане от 

з.з. съдът насрочва делото за 15.03.2012г. Призовките са изпратени до страните и 

получени съответно на 17 и на 20.02.2012г. 

 

Адм. дело №.69/2012г., образувано по касационна жалба против решение 

от 19.12.2011г. на РС - Стара Загора, с което е изменено НП № 1970/17.05.2011 г. 

на Н-к сектор „ПП” при ОДМВР - Стара Загора, за налагане на административно 

наказание глоба. Касационната жалба е подадена на 10.01.2012г., изпратена след 

изпълнение указанията на РС-Стара Загора и получена в АдС - Стара Загора на 

08.02.2012г. Същият ден е образувано делото и разпределено на съдия-докладчик 

Тодорова. Към кориците на делото се съдържа протокол за избор, с дата и 

подпис на Председателя на съда. С разпореждане в з.з. от 08.02.2012г. съдът 

насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 15.03.2012г. Призовките са изпратени 

до страните на следващия ден и са подписани съответно на 10 и на 13.02.2012г. 

Адм. дело № 63/2012г., образувано по касационна жалба от пълномощник 

на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, против решение № 

945/16.12.2011г. по НАХД № 1142/2011г. на РС-Стара Загора, с което е изменено 

НП № 24-2402291/04.04.2011г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- 

Стара Загора за налагане на имуществена санкция от 3000 лв., с намаляване от 

3000 на 100 лв. Касационната жалба е подадена на 31.01.2012г., получена в АдС-

Стара Загора на 06.02.2012г., където същия ден е образувано делото. Съобразно 

съдържащия се по делото протокол за избор, подписан от Председателя на съда, 

делото е разпределено на съдията-докладчик Р. Тодорова. С разпореждане от з.з. 

на 06.02.2012г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 15.03.2012г. На 
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следващия ден са изпратени призовките, получени от страните съответно на 8, 9 

и 10.02.2012 г. 

Адм. дело №.76/2012г., образувано по касационна жалба от пълномощник 

на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, против решение № 

1002/27.12.2011 г. по НАХД № 1886/2011г. на РС - Стара Загора, с което е 

отменено НП № 41897/11 от 03.06.2011г. на Н-к сектор „ПП” при ОДМВР – 

Стара Загора, за налагане на адм. наказание глоба. Касационната жалба е 

подадена на 24.01.2012г., администрирана е своевременно и на 13.02.2012г. е 

постъпила в АдС - Стара Загора. Съобразно съдържащия се по делото протокол 

за избор, подписан от Председателя на съда, делото е разпределено на съдията-

докладчик Янева. Съдебното заседание е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

15.03.2012г., за която дата страните са уведомени съответно на 17, 20 и на 

22.02.2012г. 

Адм. дело № 67/2012г., образувано по касационна жалба против решение 

№ 1016/05.01.2012г. по НАХД № 2148/2011г. на РС – Стара Загора, с което е 

потвърдено НП № 41870/101.06.2011г. на Н-к сектор „ПП” при ОДМВР - Стара 

Загора, за налагане на административно наказание глоба. Касационната жалба е 

подадена на 21.01.2012г. в РС - Стара Загора, получена в АдС - Стара Загора на 

08.02.2012г. Същият ден е образувано делото и разпределено на съдия-докладчик 

Табакова. Към кориците на делото се съдържа протокол за избор, с дата и подпис 

на Председателя на съда. С разпореждане в з.з. от 09.02.2012г. съдът насрочва 

делото за разглеждане в о.с.з. на 15.03.2012г. Призовките са изпратени до 

страните на следващия ден и са подписани съответно на 10 и на 16.02.2012г. 

Адм. дело № 52/2012г., образувано по касационна жалба от пълномощник 

на ТД на НАП гр. Пловдив против решение № 846/23.11.2011 г. по НАХД № 

1675/2011г. на РС-Ст.Загора, с което е отменено НП № 49571-0118088 от 

16.06.2011г. на директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, 

с което на основание чл. 273 ДОПК  на „Страгъл Комерс” ЕООД гр. Стара Загора 

е наложена имуществена санкция. Касационната жалба е подадена на 

29.12.2011г. и на 01.02.2012г. е постъпила в АдС - Стара Загора. Съобразно 

съдържащия се по делото протокол за избор, подписан от Председателя на съда, 

делото образувано и разпределено същия ден на съдията-докладчик Табакова. С 

разпореждане от з.з. на 01.02.2012г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

15.03.2012г. Призовките са получени съответно на 02.03.2012г. и на 08.03.2012г. 

 

Административни дела на ІІ касационен състав, насрочени за 

29.03.2012г. - председател съдия  Пламен Петрунов и съдии  Галина Динкова 

и Михаил Русев. 

 

Адм. дело № 116/2012 г. , образувано на 29.02.2012г. по касационна жалба, 

постъпила с писмо вх. № 576/28.02.2012 г., срещу решение № 367/23.12.2011 г., 

постановено по АНД № 1221/2011 г. по описа на РС – Казанлък, потвърждаващо 

наказателното постановление  на началника на РУП – Казанлък, с което на 

жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 
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лева по чл. 212 ЗОБВВПИ. Делото е разпределено на съдия Пламен Петрунов и с 

разпореждане от з.з. на 02.03.2012 г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

29.03.2012 г. 

Адм. дело № 107/2012 г. , образувано на 27.02.2012 г. по касационна жалба, 

постъпила с писмо  вх. № 548 от 27.02.2012 г., срещу решение № 

1056/27.12.2011г., постановено по АНД № 2342/2011 г. по описа на РС – Стара 

Загора,  отменящо като незаконосъобразно наказателно постановление  № 

41405/10 от 03.05.2011 г. на Началник сектор „ПП” при ОД – МВР – Стара 

Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП  са наложени 

административни наказания „глоба” в размер на 450 лева  и „лишаване от право 

на управление на МПС” за срок от три месеца. Делото е разпределено на съдия 

Михаил Русев и с разпореждане от з.з. на 28.02.2012 г. е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 29.03.2012 г. 

Адм. дело № 68/2012 г., образувано на 08.02.2012 г. по постъпила с писмо 

вх. №370 от същата дата, касационна жалба срещу решение  № 821/18.11.2011 г., 

постановено по АНД № 1696/2011 г. по описа на РС – Стара Загора, 

потвърждаващо наказателно постановление  от 20.04.2011 г. на Началник сектор 

„ПП” при ОД – МВР – Стара Загора, с което е наложено административно 

наказание „глоба” в размер на 300 лева за допуснато нарушение по чл. 21, ал. 1 

вр. чл. 182, ал. 1, т.  5 ЗДвП. Делото е разпределено на съдия Михаил Русев и с 

разпореждане от з.з. на 08.02.2012 г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

01.03.2012 г., когато ход не е даден поради нередовно призоваване на касатора и 

е отложено за 29.03.2012 г. Председател на състава е съдия Бойка Табакова. 

Адм. дело № 115/2012 г., образувано на 27.02.2012г. по постъпила с писмо 

вх. № 556/27.02.2012 г. касационна жалба срещу решение № 44/23.01.2012 г., 

постановено по АНД № 2146/2011 г. по описа на РС - Стара Загора, отменящо 

като незаконосъобразно наказателното постановление  от 25.03.2011г. на  ВНД 

началник на група „ОДПКПД, сектор „ПП” към ОД-МВР – Стара Загора, с което 

на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗДвП за нарушение на по чл. 21, ал. 1 ЗДвП е 

наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева. Делото е 

разпределено на съдия Михаил Русев и с разпореждане от з.з. на 28.02.2012 г. е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 29.03.2012 г. 

Адм. дело № 103/2012 г. – образувано на 24.02.2012 г. по постъпила с 

писмо вх. № 535/24.02.2012 г. касационна жалба срещу решение от 30.11.2011 г., 

постановено по АНД № 1223/2011г. по описа на РС – Стара Загора, отменящо 

като незаконосъобразно наказателно постановление от 07.02.2011 г. на 

Началника на сектор „ПП” към ОД – МВР – Стара Загора, с което на основание  

чл. 179, ал. 2, предл. 1 ЗДвП и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 ЗДвП, са 

наложени административни наказания „глоба” в размер на 100 лева и „глоба” в 

размер на 10 лева за извършени нарушения по чл.20, ал. 1,  чл. 20, ал. 2, предл. 1 

и чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 2 ЗДвП. Делото е разпределено на съдия Михаил 

Русев и с разпореждане от з.з. на 27.02.2012 г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 29.03.2011 г. 
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Адм. дело № 96/2012 г. – образувано на 22.02.2012 г. по постъпила с писмо 

вх. № 516/22.02.2012 г. касационна жалба срещу решение № 353/14.12.2011 г., 

постановено по АНД № 642/2011 г. на РС - Казанлък, отменящо като 

незаконосъобразно и неправилно наказателното постановление от 13.05.2011 г. 

на Началника на РДНСК Югоизточен район гр. Бургас, с което е наложено 

административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева, на основание чл. 232, 

ал. 1, т. 5 ЗУТ. Делото е разпределено на съдия  Михаил Русев и с разпореждане 

от з.з. на 23.02.2012 г. е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 29.03.2012 г. 

Проверката на насрочените първоинстанционни и касационни дела показва, 

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

По изключение образуването и разпределението на делата се извършва най-

късно на следващия ден от датата на постъпване на книжата. 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. Съдията – докладчик се произнася с разпореждане и насрочва делото за 

разглеждане в о.с.з. най-късно на следващия ден от образуването. Първото о.с.з. 

се насрочва в рамките на около  месец от датата на образуване на делото. По 

всички  проверени дела, на страните са изпратени съобщения, призовки и 

преписи от разпореждането с указания по доказване на обстоятелствата и 

доказателствената тежест. Прави добро впечатление бързата ликвидност на 

касационните производства, образувани по жалби срещу първоинстанционни 

решения на районните съдилища, постановени през месеците ноември и 

декември 2011 г. и месец януари 2012 г.   
                 

НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА КЪМ 29.02.2012г. 
 

Ненасрочените дела в АдС-Стара Загора към 29.02.2012г. са общо 9 броя, по 

състави както следва: 

Адм. дело № 33/2012г., образувано на 08.02.2012г. по жалба срещу заповед 

на зам.кмета на община Стара Загора за одобрение на изменение на ПУП – пр. на 

няколко УПИ, на доклад на съдия Динкова. С разпореждане от 09.02.2012г. съдът 

е задължил административния орган да представи в тридневен срок 

административната преписка в цялост. Съобщението е изпратено същия ден и 

указанията са изпълнени с молба от 15.02.2012г. С разпореждане от 15.02.2012г., 

след като съдът намира, че следва да се приложи предвидената в 218 ЗУТ 

специална процедура, включваща обнародване в „Държавен вестник” на 

съобщението за оспорването, е задължила жалбоподателят да представи в 

седмодневен срок документ за внесена такса за обнародване. Разпореждането е 

изпълнено с молба от 24.02.2012г. и обявлението е изпратено с писмо до ДВ от 

01.03.2012г. 

Адм. дело № 37/2012г., образувано на 10.02.2012г. по жалба по реда на 

ЗОбС, на доклад на съдия Тодорова. С разпореждане от 16.02.2012г. жалбата е 

оставена без движение с указания за жалбоподателя. Съобщението е подписано 

от същия на 28.02.2012г. Срокът изтича на 07.03.2012г., за което е направено 
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отбелязване от деловодителя върху кориците на делото. С разпореждане от 

същата дата – 16.02.2012г. съдът е задължил ответника да представи 

административната преписка в цялост. Съобщението е изпратено и подписано от 

юрисконсулта на общината на 22.02.2012г. и административната преписка е 

постъпила по делото на 27.02.2012г. Разпореждането на съда от 27.02.2012г. е 

„делото да се докладва след изтичане на срока за отстраняване на 

нередовностите, съгласно разпореждане от 16.02.2012г.”. 

Адм. дело № 45/2012г., образувано на 14.02.2012г., на доклад на съдия 

Янкова. С разпореждане от 22.02.2012г. жалбата е оставена без движение за 

отстраняване на нередовностите по нея. Съобщението е подписано от 

жалбоподателя на 28.02.2012г., седмодневния срок изтича на 07.03.2012г.  

Адм. дело № 48/2012г., образувано на 14.02.2012г., на доклад на съдия 

Динкова. С разпореждане от 17.02.2012г. жалбата е оставена без движение. 

Съобщението е подписано от жалбоподателя на 27.02.2012г., седмодневният срок 

изтича на 06.03.2012г. 

        Адм. дело № 53/2012г., образувано на 15.02.2012г., на доклад на съдия 

Янкова. С разпореждане от 16.02.2012г. жалбата е оставена без движение, а с 

друго разпореждане от същата дата е задължен административният орган, в 

тридневен срок да представи заверено копие от цялата административна 

преписка. Съобщенията са подписани от двете страни на 20.02.2012г. По делото 

на 21.02.2012г. е представен документ за платена държавна такса. По 

разпореждане на съдия Янкова от 02.03.2010г., е изпратено писмо до СДВР – 

София с искане за справка относно това дали е влязло в законна сила 

Наказателно постановление № 107656/2011г.  

Адм. дело № 57/2012г., образувано на 15.02.2012г., на доклад на съдия 

Табакова. С разпореждане от 20.02.2012г. жалбата е оставена без движение с 

указания до жалбоподателя в седмодневен срок да отстрани нередовностите по 

нея. Съобщението е подписано лично от него на 22.02.2012г., указанията на съда 

не са изпълнени и с разпореждане от 02.03.2012г. жалбата е оставена без 

разглеждане, а производството е прекратено. 

Адм. дело № 59/2012г., образувано на 17.02.2012г., на доклад на съдия 

Динкова. С разпореждане от 22.02.2012г. жалбата е оставена без движение с 

указания до жалбоподателя в седмодневен срок да отстрани нередовностите по 

нея. Съобщението е подписано от жалбоподателя на 28.02.2012г. С разпореждане 

от 02.03.2012г. съдът е указал Председателят на Общинския съвет – Казанлък да 

представи по делото заварени преписи на относими доказателства. Съобщението 

е изпратено на 05.03.2012г. 

Адм. дело № 67/2012г., образувано на 24.02.2012г., на доклад на съдия 

Тодорова. С разпореждане от 27.02.2012г. жалбата е оставена без движение, с 

указания до жалбоподателя за отстраняване на допуснатите нередовности. 

Съобщението е изпратено на 27.02.2012г. и подписано от жалбоподателя на 

02.03.2012г. 

        Адм. дело № 68/2012г., образувано на 27.02.2012г., на доклад на съдия 

Русев. С разпореждане от 28.02.2012г. жалбата е оставена без движение, с 



 18 

указания до жалбоподателя. С молба от 02.03.2012г. е представена вносна 

бележка за платена държавна такса. С определение от 05.03.2012г. съдът след 

като намира, че подадената жалба е недопустима, я оставя без разглеждане и 

прекратява производството по делото. 

 

 

ВИСЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

01.01.2011 г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 29.02.2012 г., ПО КОИТО 

ПРОИЗВОДСТВОТО НЕ Е СПРЯНО 
 

 

Проверката установи, че няма производства, образувани преди 01.01.2011г. 

и неприключили към 29.02.2011г., с изключение на делата, по които 

производството е спряно – описани в т. „Спрени административни дела”. 
 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

За периода на проверката отсрочени цели съдебни заседания 

за периода 01.01.2010- 29.02.2012г.: 

Съдебно заседание на 25.10.2010г. 

1. адм. дело № 435/2009г. 

2. адм.дело № 592/2009г. 

Административните дела са на доклад на съдия Радков, който с 

разпореждане от 17.12.2010г., поради служебна ангажираност, е отсрочил 

откритото съдебно заседание от 25.01.2011г. за 28.01.2011г. 
 

Съдебно заседание на 02.02.2010г. 

1. адм.дело № 602/2009г. 

2. адм.дело № 543/2009г. 

3. адм.дело № 451/2009г. 

4. адм.дело № 585/2009г. 

5. адм.дело № 23/2010г. 

Административните дела са на доклад на съдия Янкова. Поради внезапно 

заболяване на съдията-докладчик, делата са отсрочени за 16.02.2010г., с 

изключение на адм.дело № 602/2009г., което е отсрочено за 23.02.2010г. 

 

Съдебно заседание на 05.05.2010г. 

      1. адм. дело № 429/2009г. 

Административното дело е на доклад на съдия Динкова. Делото е отсрочено 

за 19.05.2010г., поради отсъствие на съдията -докладчик. 

 

Съдебно заседание на 02.11.2010г. 

1. адм.дело № 348/2010г. – отсрочено за 16.11.2010г. 

2. адм.дело № 375/2010г. – отсрочено за 09.11.2010г. 
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Административните дела са на доклад на съдия Янкова. Съдебното 

заседание е отсрочено, поради ползван отпуск на съдията-докладчик. 

 

Съдебно заседание на 10 .03. 2011 г. 

1. КАНД № 26/2011г. 

2. КАНД № 28/2011г. 

Касационните дела са на доклад на съдия Динкова. Поради отсъствие на 

съдията-докладчик, заседанието е отсрочено за 17.03.2011г. 

 

   Съдебно заседание на  28 .11. 2011 г. 

1. адм.дело № 528/2011г. 

Административното дело е на доклад на съдия Радков, който поради 

служебна ангажираност е отсрочил откритото съдебно заседание за 15.12.2011г. 

 

                                   Съдебно заседание на 13.12.2011 г. 

1. адм. дело № 340/2011г. 

2. адм. дело № 433/2010г. 

3. адм. дело № 533/2011г.  

Административните дела са на доклад на съдия Янкова. Поради заболяване 

на съдията-докладчик, делата са отсрочени за 10.01.2012г. 

 

Съдебно заседание на 07.02.2012г. 

1. адм. дело № 158/2011г. 

2. адм.дело № 203/2011г. 

3. адм.дело № 533/2011г. 

4. адм.дело № 91/2011г. 

Административните дела са на доклад на съдия Янкова. Поради заболяване 

на съдията-докладчик, делата са отсрочени за 28.02.2012г. 

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. 
 

СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 
 
Административните дела, по които производството е спряно към 

29.02.2012г. са 7 броя:  
Проверката на всички спрени дела установи: 

- адм. дело № 160/2010г., образувано на 21.04.2010г., на доклад на съдия 

Табакова, по жалба срещу заповед на изпълнителния директор на АГКК София, с 

която са одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Старозагорски 

бани. С разпореждане от з.з. на 22.04.2010 г. жалбата е оставена без движение за 

заплащане на дължимата държавна такса и представяне на относими 

доказателства. След изпълнение на указанията, с разпореждане от з.з. на 

26.04.2010г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 18.05.2010г., 

когато не дава ход на делото поради нередовна процедура по призоваването. В 
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следващото с.з. на 21.09.2010г. производството по делото е спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт на производството по гр.дело № 5246/2010г. по описа на РС-Стара 

Загора – спор за имуществено право. Първата справка по движението на 

преюдициалното дело е направена на 12.10.2011г. и в отговор е постъпила 

разпечатка от деловодната програма по същото дело. Следваща справка е 

изискана на 30.11.2011г. и в отговор отново е постъпила разпечатка от 

деловодната програма по движението на преюдициалното дело. На 24.02.2012г. е 

извършена справка по телефона, с отбелязване, че преюдициалното дело е 

изпратено по жалба в ОС-Стара Загора на 08.02.2012г. 

 - адм. дело № 216/2010 г., образувано на 20.05.2010г., на доклад на съдия 

Табакова по жалба срещу заповед на кмета на община Стара Загора. С 

протоколно определение от о.с.з. на 14.09.2010г. производството по делото е 

спряно основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК до приключване 

на производството по адм. дело № 10184/2010г. по описа на ВАС. След 

извършена справка по движение на преюдициалното дело, с определение от 

30.09.2011г. производството по делото е възобновено и насроченото в о.с.з. на 

18.10.2011г., когато отново е спряно на същото основание - чл. 229, ал.1, т.4 

ГПК, във вр. с чл. 144 АПК - до приключване на производството по адм. дело № 

463/2011г. по описа на АдС-Стара Загора. Производството по преюдициалното 

дело е приключило с влязло в сила на 16.11.2011г. определение. С определение 

от з.з. на 13.12.2011г. производството по делото е възобновено и е насрочено в 

о.с.з. на 24.01.2012г., когато отново е спряно, този път на основание чл. 229, ал.1, 

т. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК, по взаимно съгласие на страните. 

- адм. дело № 232/2011 г., образувано на 10.05.2011г. , на доклад на съдия 

Динкова по жалба срещу заповед на Зам.кмета на община Стара Загора за 

одобряване на ПУП за определени поземлени имоти. С разпореждане от з.з. на 

12.05.2011г. жалбата е оставена без движение с указание  за представяне на 14 

бр. преписи от жалбата и приложенията към нея. С разпореждане от з.з. на 

03.06.2011г. жалбоподателят е задължен да внесе такса по сметка на ДВ за 

публикуване на обявление във връзка с процедурата по чл. 218 ЗУТ. След 

обнародване на съобщението за оспорването на ПУП, с разпореждане от з.з. на 

23.08.2011г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 05.10.2011г., когато 

производството по делото е спряно по искане на жалбоподателя, на осн. чл. 229, 

ал.1, т.4 ГПК, вр. чл. 144 АПК до приключване на съдебното производство, 

образувано по жалба с вх. № 2789/05.10.2011г., подадена от същия жалбоподател 

и други физически лица до АдС - Стара Загора. След справка е установено, че 

преюдициалното адм. дело № 453/2011г. по описа на АдС-Стара Загора е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 27.03.2012г. 

- адм. дело № 573/2011  г., образувано по искова молба от 09.09.2011г. от 

Никола Динев от гр. София, против Държавно горско стопанство - гр. Стара 

Загора, подадена на основание чл. 203 АПК, вр. чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Делото е 

образувано след определение за разделяне, постановено по адм. дело № 

426/2011г. по описа на АдС - Стара Загора. Предмет на адм. дело № 426/2011г. е 
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законосъобразност на позволителен билет за сеч – горски масив, докато по адм. 

дело № 573/2011г. предмет на спора е иск за присъждане на обезщетение за 

претърпени имуществени вреди. Административно дело № 573/2011г. е 

разпределено на 20.12.2011г., съгласно приложен протокол за случаен избор, 

подписан от Председателя на съда. С определение от 11.01.2012г. в з.з. 

производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до 

постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 426/2011г. 

- адм. дело № 309/2011 г., образувано на 21.06.2011г., на доклад на съдия 

Янкова, по жалба срещу уведомително писмо на изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие”, Разплащателна агенция. Към делото е приложен протокол за 

случаен избор, подписан от Председателя на съда от 21.06.2011г. С разпореждане 

от 30.06.2011г.  делото е насрочено в открито съдебно заседание на 13.09.2011г., 

когато е даден ход  на делото и са приети представените писмени доказателства. 

Делото е отложено и насрочено за 04.10.2011г., когато с протоколно определение 

производството е спряно на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, във вр. чл. 144 АПК, до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 283/2011г. по описа на 

АдС - Стара Загора. Видно от информацията, съдържаща се по делото, 

подписана от деловодителя на състава, преюдициалното дело е висящо - 

изпратено е във ВАС на 15.02.2012г.;  

- адм. дело № 18/2012  г., образувано на 27.01.2012 г., на доклад на съдия 

Динкова по жалба срещу заповед за дисциплинарно уволнение, издадена от 

директора на ОД на МВР, гр. Стара Загора. Делото е образувано и разпределено 

още същия ден, в който жалбата е постъпила в съда. С разпореждане в з.з. на 

30.01.2012г. съдът оставя без движение подадената жалба за внасяне на държавна 

такса в седмодневен срок. След изпълнение на указанието, с разпореждане от 

09.02.2012г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 29.02.2012г., 

когато съдът е дал ход на делото и са приети представените писмени 

доказателства. С протоколно определение в същото съдебно заседание, съдът е 

спрял производството по делото до приключване на съдебното производство, 

образувано пред РС - Казанлък, във връзка с подадена жалба от уволнения 

служител срещу НП № 63991/2011г. на началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък. 

- адм. дело № 170/2011 г., образувано на 25.05.2011г., на доклад на съдия 

Тодорова по жалба от Евангелска петдесятна църква Витания, гр. Казанлък 

срещу заповед на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е оставен в 

сила отказ за издаване на акт за узаконяване № 1/21.12.2011г. на Главния 

архитект на община Казанлък. В кориците на делото се съхранява протокол за 

случаен избор, подписан от Председателя на съда. С разпореждане от з.з. на 

18.04.2011г. делото е оставено без движение за внасяне на държавна такса и след 

отстраняване на нередовностите, с разпореждане от з.з. на 02.05.2011г., съдът е 

насрочил делото в открито с.з. на 25.05.2011г. В проведеното открито с.з. съдът е 

дал ход на делото, приел е представените писмени доказателства и го е отложил 

за събиране на доказателства за 15.06.2011г., когато същото е отложено за 

05.07.2011г. по искане на жалбоподателя за ангажиране на адвокат. В 

проведеното на 05.07.2011г. съдебно заседание съдът е допуснал СТЕ, определил 
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е размера на депозита и е назначил вещо лице. Делото е отложено и насрочено за  

28.09.2011г., когато е изслушано заключението на вещото лице и са поставени 

допълнителни задачи по СТЕ. Следващото съдебно заседание е проведено на 

26.10.2011г., когато е прието заключението по назначената СТЕ и е отложено за 

23.11.2011г. По направеното искане за спиране на производството по взаимно 

съгласие от страна на жалбоподателя, съдът е дал възможност в с.з. на 

23.11.2011г. главния архитект на община Казанлък и началника на РДНСК – 

Югоизточен район да заявят писмено съгласието си по направеното искане за 

спиране на съдебното производство. С протоколно определение от 21.12.2011г. 

производството по делото е спряно по взаимно съгласие, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК, вр. чл. 144 АПК. Върху кориците на делото деловодителят е отбелязал 

датата, на която изтича шестмесечния срок от спирането му, с оглед 

евентуалното прекратяване на съдебното производство в случай, че нито една от 

страните не поиска възобновяване на производството. 
 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 

От изисканата справка  се установи, че делата с отменен ход по същество 

през 2010 г. са общо 50 бр., за 2011г. – 34 бр. и за периода 01.01.2012г. – 

29.02.2012г. - 5 бр. дела. Прави впечатление, че най - много дела, по които е 

отменено определението за даден ход по същество са на доклад на съдия Ирена 

Янкова: за 2010г. – по 9 дела, за 2011г. – по 11 дела и за януари - февруари 2012г. 

– по едно дело.  

При проверката на 67 бр. дела се установи следното: 

 

І  състав  - съдия Пламен Петрунов  

- адм. дело № 215/2011 г., образувано по молба на физическо лице, с искане 

за трансформиране на право на ползване, в признаване право на собственост на 

земеделска земя. С разпореждане от 01.05.2011 г. същото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з., като е указана на страните доказателствената тежест. В 

съдебното заседание на 06.06.2011 г. административният орган е задължен да 

представи в цялост административната преписка, допусната е СТЕ и гласни 

доказателства. В с.з. на 22.06.2011 г. делото е обявено за решаване. 

С определение № 173/01.07.2011 г., с констатацията за влезли в сила 

мълчаливи откази по предходни молби, с оглед което административният орган 

не дължи произнасяне, съдът е приел недопустимост на жалбата и е прекратил 

производството. Като необжалвано, определението е влязло в законна сила. 

 

ІІ  състав  - съдия Радостин Радков  

- адм. дело № 184/2011 г., образувано и разпределено на 19.04.2011 г. по 

жалба от СНЦ „Жива природа” гр. Пловдив, против решение № СЗ-18-ЕО/2011 

от 28.03.2011 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. Първото о.с.з. е 

насрочено на 20.06.2011 г., когато делото е обявено за решаване. С определение 

№ 171 от з.з. на 06.07.2011 г. съдът отменя определението за даване ход по 
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същество, оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството по 

делото, поради оттегляне на процесния административен акт. 

- адм. дело № 430/2010 г., образувано и разпределено на 31.08.2010 г. по 

жалба на Георги Иванов против заповед на кмета на община – Павел баня, с 

която, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОбС и в изпълнение на решение № 

470/29.06.2010 г. на Общински съвет – Павел баня, е наредено започване на 

процедура по прекратяване на съсобственост, настъпила по силата на регулация. 

Първото по делото заседание е насрочено на 11.10.2010 г., разгледано е в общо 

три о.с.з. и е обявено за решаване на 13.12.2010 г. С определение № 432 от з.з. на 

11.01.2011 г. съдът отменя определението за даване ход по същество, оставя без 

разглеждане жалбата и прекратява производството по делото, тъй като 

обжалваната заповед, не представлява годен за оспорване административен акт. 

Определението е влязло в сила на 25.01.2011 г. 

- адм. дело № 42/2011 г., образувано и разпределено на 25.01.2011 г. по  

искане срещу неоснователно бездействие на община Казанлък и по конкретно – 

отказ да бъдат приети подадени от жалбоподателя документи по обявена 

процедура за подбор на „социален асистент” и „домашен помощник”, както и 

присъждане на обезщетение за вреди и пропуснати ползи в размер на 600 лв. 

Първото с.з. е насрочено за 17.02.2011 г., след като са отстранени 

нередовностите по оставената без движение жалба. Делото е разгледано в две с.з. 

и е обявено за решаване на 14.04.2011 г. С определение № 104 от з.з. на 

26.05.2011 г., съдът отменя определението за даване ход по същество, оставя без 

разглеждане като недопустимо искането да бъдат осъдени служителите на 

общинската администрация - Казанлък да извършат исканите от жалбоподателя 

действия и прекратява производството по делото в тази му част. Искането за 

присъждане на обезщетение е разпоредено да се докладва на Председателя на АС 

- Стара Загора за образуване на отделно производство. Определението в 

прекратителната му част е вляло в сила на 02.07.2011 г.  

- адм. дело № 456/2011 г, образувано и разпределено на 07.10.2011 г. по 

оспорване на решение № 1323/20.09.2011 г. на ОбС Стара Загора, с което е 

дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот честна 

общинска собственост, направено със заповед на Областен управител на област 

Стара Загора. Първото о.с.з. по делото е насрочено за 21.11.2011 г., когато е 

обявено за решаване. С определение № 357 от з.з. на 13.12.2011 г. съдът отменя 

определението за даване ход по същество, конституира като ответник 

юридическото лице с нестопанска цел, за което оспорваното решение е 

благоприятно и насрочва о.с.з. на 30.01.2012 г. На 25.01.2012 г. делото е 

преразпределено на съдия Драгнева, поради преминаване на съдия Радков на 

длъжност в друг съд. Новият докладчик е обявил делото за решаване в о.з. на 

30.01.2012 г. и с решение № 20/07.02.2012 г. оспорването е отхвърлено. 

- адм. дело № 476/2010 г., образувано и разпределено на 04.10.2010 г. по 

жалба от Председателя на Инициативен комитет по инвестиционно предложение 

за изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъци в с. 

Ракитница, против решение по ОВОС от 17.09.2010 г. на директора на РИОСВ 
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Стара Загора. След отстраняване на нередовностите по оставената без движение 

жалба и след като ответникът двукратно е бил задължен да изпрати пълно копие 

от административната преписка, първото о.с.з. е било насрочено за 17.02.2011 г. 

В това с.з., с протоколно определение съдът спира предварителното изпълнение 

на решението, на основание чл. 60, ал. 1 АПК (оставено в сила с определение № 

6151/03.05.2011 г. по адм. дело № 4350/2011  г. на ВАС), приема доказателства и 

отлага с указания за допълнителни такива. На 14.03.2011 г. делото е обявено за 

решаване. С определение № 73 от з.з. на 12.05.2011 г., съдът отменя 

определението си за даване ход по същество, конституира като заинтересована 

страна СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците” - Стара 

Загора, допуска и назначава СТЕ и насрочва о.с.з. на 06.06.2011 г., когато делото 

е обявено за решаване. С решение № 154/04.07.2011 г. решението по ОВОС е 

отменено като незаконосъобразно. С решение № 722/16.01.2012 г. по адм. дело 

№ 11456/2011 г., състав на ВАС, ІІІ-то отделение отменя решението на АдС- 

Стара Загора и отхвърля жалбата като неоснователна. 

През 2010 г. съдия Радков е постановил 5 бр. определения, с които е 

отменил хода по същество, като по три от делата: № № 282/2009 г., 663/2009г. и 

251/2010 г. жалбите и исканията са оставени без разглеждане и производствата 

по делата – прекратени. Причината за това е констатирана недопустимост на 

жалбата поради неподаването й от активно легитимирана страна, поради липсата 

на годен за оспорване административен акт и отпаднал правен интерес. 

Постановеният съдебен акт по адм.дело № 282/2009 г. е оставен в сила с 

определение на ВАС по адм. дело № 4103/2010 г., а определенията по другите 

две дела са влезли в сила като необжалвани съответно на 16.04.2010 г. и на 

24.12.2010 г. 

- адм. дело № 107/2010 г., образувано и разпределено на 22.03.2010 г. по 

искане от Красимир Кръстев на основание чл. 39, ал. 3 ЗДСб - за отмяна на 

влязъл в сила акт за отчуждаване на недвижим имот, поради неизплатено в срок 

обезщетение. Първото о.с.з. е насрочено за 03.05.2010 г., когато делото е обявено 

за решаване. С определение № 154 от 10.05.2010 г. определението за 

прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество е 

отменено поради това, че след приключване на заседанието в деловодството на 

съда е депозирано заявление от Областния управител – Стара Загора, с искане за 

прекратяване на производството, поради отпаднал интерес на жалбоподателя да 

претендира отмяна на отчуждаването – сумата е била преведена по сметката на 

Областната администрация и предназначена за обезщетяването на 

жалбоподателя. Делото е насрочено в о.с.з. за 03.06.2010 г., в което е и 

приключено. С решение № 195/24.06.2010 г. заповедта на Областния управител 

за отчуждаване на недвижимия имот за държавна нужда е отменена. С решение 

№ 11633/11.10.2010 г. по адм. дело № 10147/2010 г. състав на ВАС, ІІІ-то 

отделение е обезсилил решението на АдС - Стара Загора и е оставил без 

разглеждане искането, като е прекратил производството по делото. 

 - адм. дело № 221/2010 г., образувано и разпределено на 21.05.2010 г., по 

частна жалба на „С енд Л Девелоперс България” ООД, гр. Стара Загора, против 
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заповед на Областния управител  на област Стара Загора, с която е оставено без 

разглеждане, като просрочена, жалба на дружеството против акт на кмета на 

община Стара Загора, за установяване на публично общинско вземане. Първото 

с.з. е насрочено за 21.06.2010 г., когато делото е обявено за решаване. С 

определение № 245/20.07.2010 г. съдът отменя определението за даване ход на 

делото по същество и е конституиран като заинтересована страна кметът на 

община Стара Загора. Делото е насрочено в о.с.з. за 16.09.2010 г., когато отново е 

обявено за решаване. С окончателен акт - определение № 304/07.10.2010 г. съдът  

отхвърля частната жалба като неоснователна.  

 

ІІІ  състав  -  съдия Бойка Табакова  

Съдия Табакова през 2010г. е постановила общо седем определения за 

отмяна на определението, с което е даден ход на делото по същество. С четири от 

тези определения, влезли в сила, оставя без разглеждане съответната жалба и 

прекратява производството по делото: 

- адм. дело № 372/2010 г.,  образувано  и разпределено на 21.07.2010 г., 

когато са постъпили и книжата от административния орган по жалба против 

мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР – Стара Загора да се произнесе по 

молба от 09.06.2010 г. за отмяна на заповед от 16.04.2009 г. на Директора на ОД 

на МВР – Стара Загора за налагане на ПАМ „забрана за напускане на страната”. 

С разпореждане от з.з. на 16.08.2010 г. съдията-докладчик оставя жалбата без 

движение и дава задължителни за изпълнение указания за внасяне на дължима 

д.т. в срок. След изпълнение на указанията, с разпореждане от з.з. на 10.09.2010 

г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 05.10.2010 г., конституира 

страните в производството и указва подлежащите на доказване факти и 

обстоятелства. В о.с.з. на 05.10.2010 г. съдът дава ход на делото, докладва го, 

приема приложените и представените писмени доказателства и обявява делото за 

решаване. С определение № 335 от з.з. на 21.10.2010 г. съдът отменя 

определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на 

делото, оставя без разглеждане жалбата против мълчаливия отказ, прекратява 

производството по административно  дело № 372/2010 г. и изпраща преписката, 

образувана по молбата от 09.06.2010г. на Генералния комисар на МВР за 

произнасяне. Определението не е обжалвано и е влязло в сила. 

- адм. дело № 34/2010 г.,  образувано и разпределено 28.01.2010 г. след 

разделяне на производството по адм. дело № 663/2010 г. по описа на АдС - Стара 

Загора с определение от 28.01.2010 г. Производството е с правно основание чл. 

215, ал. 1 ЗУТ вр. чл. 145 и сл. АПК и е образувано по жалба на М.Х.М. от гр. 

Стара Загора против заповед на кмета на община Чирпан, с която е одобрен 

проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в с. Яворово. С определение от з.з. на 

29.11.2010 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК вр. чл. 144 АПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на 

производството по адм. д. № 663/2009 г. по описа на АдС - Стара Загора. С 

определение от з.з. на 26.04.2010 г., след влизане в сила на 16.04.2010 г. на 

определението за прекратяване на адм. д. № 663/2009г., производството е 
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възобновено, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 18.05.2010 г., 

конституирани са страните и са им дадени указания във връзка с доказването на 

определени факти и обстоятелства. В о.с.з. на 18.05.2010г. е назначена съдебно-

графологична експертиза, за изготвяне на заключение по която експертиза, 

делото е отложено за 15.06.2010 г., когато е обявено за решаване. С определение  

№ 216 от з.з. на 24.06.2010 г. съдът отменя определението за приключване на 

съдебното дирене и даване ход по същество на делото, оставя без разглеждане 

като недопустими исканията за обявяване нищожността или за отмяна като 

незаконосъобразна на заповедта на кмета на община Чирпан и прекратява 

производството по адм.д. № 34/2010 г. Определението е оставено в сила с 

определение от 30.11.2010 г. по адм.дело № 9868/2010 г. по описа на ВАС, Второ 

отделение. 

- адм. дело № 99/2010 г., образувано и разпределено на 16.03.2010 г. по 

постъпила чрез административния орган жалба от три физически лица против 

мълчалив отказ на кмета на община Стара Загора да се произнесе по заявление от 

1992 г. от наследодателя им и по тяхна молба от 21.01.2010 г. С две 

последователни разпореждания от з.з. на 17.03.2010 г. и от 29.03.2010 г. съдът е 

задължил административния орган да представи пълно копие на 

административната преписка и пълен списък на заинтересованите страни. С 

разпореждане от з.з. на 12.04.2010 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

04.05.2010 г., когато му е даден ход, докладвано е, приети са приложените 

доказателства и е назначена съдебно-техническа експертиза, като на вещото лице 

е определен срок за представяне на заключението. Откритото съдебно заседание 

на 15.06.2010 г. е отложено заради неизготвено заключение, по молба на в.л.- за 

16.06.2010 г., когато делото е обявено за решаване. С определение № 217 от з.з. 

на 01.07.2010г. съдът отменя определението за приключване на съдебното дирене 

и даване ход по същество на делото, оставя без разглеждане като недопустима 

жалбата против мълчалив отказ на кмета на община Стара Загора да се произнесе 

по заявлението от 1992 г. и молбата от 2010 г. и прекратява производството по 

адм. д. №  99/2010 г. С определение  № 13126/04.11.2010 г. по адм. дело № 

10048/2010 г., състав на ВАС, Първо А отделение отменя частично 

прекратителното определение и връща делото за произнасяне по жалбата в 

частта против мълчаливия отказ за произнасяне по молбата от 2010 г.  С 

разпореждане от з.з. на 09.11.2010 г. съдията – докладчик  насрочва делото в 

о.с.з. на 23.11.2010 г., когато го обявява за решаване и с решение № 

418/23.12.2010 г. отхвърля жалбата като неоснователна срещу мълчаливия отказ 

по молба от 21.01.2010 г. 

- адм. дело №310/2009г., образувано  и разпределено на 11.06.2009 г. С 

разпореждания от з.з. на 15.06.2009г. жалбата е оставена без движение като 

нередовна, а административният орган е задължен да представи пълно копие от 

административната преписка по издаване на оспорените актове. С разпореждане 

от з.з. на 21.08.2009 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 13.10.2009г., 

когато ход не е даден поради нередовно призовани заинтересовани страни. Ход 

на делото не е даден и в о.с.з. на 17.11.2009 г. отново поради нередовно 
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призовани заинтересовани страни. Конституирани са като ответници и  други 

заинтересовани страни. С определения между насрочените  о.с.з. са заличени 

част от конституираните ответници /заинтересовани страни/, конституирани са 

други  ответници /заинтересовани страни/, а на част от заинтересованите страни 

са назначени особени представители. Ход на делото  е даден в о.с.з. на 26.01.2010 

г., когато е назначена съдебно-техническа експертиза. Две съдебни заседания са 

отложени заради вещото лице и за приемане на доказателства и делото е обявено 

за решаване в о.с.з. на 06.04.2010 г. С определение № 123 от з.з. на 03.05.2010г. е 

отменено определението за даване ход по същество, жалбите  срещу комплексен 

проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж в УПИ, находящ се в гр. 

Стара Загора и срещу заповед от 17.08.2009г. за допълване на друга заповед на 

зам. кмета на община Стара Загора, са оставени без разглеждане и 

производството по адм. дело е прекратено. Определението е потвърдено с 

определение  № 2808 от 24.02.2011 г. на ВАС, Второ отделение, по адм. дело № 

8819/2010 г. 

През 2010 г. по три от делата са постановени определения за  отмяна на 

определенията за даване ход по същество, поради  неизяснена фактическа 

обстановка или поради представени в срока за произнасяне нови доказателства и 

делата са насрочени за разглеждане в о.с.з. 

          - адм. дело  № 552/2009 г., образувано на 21.10.2009 г. по жалба против 

решение № 60 по протокол № 4/15.06.2009 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ, 

назначена със заповед на кмета на община Раднево, с което е определено 

обезщетение за сервитутни права по чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката. След 

като са отстранени нередовностите по оставената без движение жалба, първото о.с.з. 

е насрочено на 08.12.2009 г., когато делото е докладвано, приети са представените и 

приложени писмени доказателства, назначена е съдебно-оценъчна експертиза. 

Делото е обявено за решаване на 26.01.2010 г. В срока за произнасяне съдът 

констатира, че с оглед изясняване законовия размер на дължимото обезщетение 

следва да бъде допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, на която да се 

поставят конкретни въпроси за отговор и изпълнение.  С определение № 34 от з.з. на 

01.02.1010 г. съдът отменя определението за приключване на съдебното дирене и 

даване ход по същество на делото, назначава съдебно-техническа експертиза с 

конкретно и детайлно определени въпроси и задачи, като определя срок за 

представяне на заключението в съда и насрочва о.с.з. на 23.02.2010 г.  Съдебното 

заседание е отложено заради неизпълнена в срока задача от вещото лице. В 

следващото о.с.з. на 16.03.2010 г. е назначена следваща по ред съдебно-техническа 

експертиза, а делото е обявено за решаване в о.с.з. на 06.04.2010 г. С решение № 

124/19.04.2010 г. съдът отхвърля като неоснователно оспорването на решението на 

комисията по чл.210 ЗУТ. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

- адм. дело № 263/2009 г., към датата на проверката делото е приложено 

към адм. дело № 97/2010 г. и изпратено във ВАС. Производството е образувано 

по жалба на кмета на община Казанлък и по оспорено от областния управител на 

област Стара Загора решение № 182/30.04.2009 г. по протокол № 13 на 

Общинския съвет - Казанлък.  Делото е обявено за решаване в о.с.з. на 16.02.2010 
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г. В срока за произнасяне, на 26.02.2010 г. и на 01.03.2010 г. в съда постъпва 

препис от решение  №391 по протокол №27 от заседание на Общинския съвет – 

Казанлък, проведено на 25.02.2010 г. С определение № 57 от з.з. на 01.03.2010 г. 

съдът отменя определението, с което е приключено съдебното дирене и е даден 

ход на делото по същество и насрочва о.с.з. на 23.03.2010 г. с призоваване на 

страните, с оглед прилагане разпоредбите на чл. 156, ал. 1 и ал. 2 АПК и чл. 159, 

ал. 3 АПК. 

- адм. дело №497/2010 г. , образувано на 13.10.2010г. по жалба срещу 

заповед  на директора на ОД- МВР - Стара Загора за налагане на дисциплинарно 

наказание „уволнение” и прекратяване на служебното правоотношение на 

държавен служител от МВР. Първото о.с.з. е насрочено на 16.11.2010 г., когато 

делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне, на 19.11.2010 г., 

ответникът по жалбата представя ново доказателство – постановление от 

15.11.2010 г. на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с което 

твърди, че се установява ново обстоятелство, неизвестно към датата на 

приключване на съдебното дирене.  С определение № 404  от з.з. на 25.11.2010 г. 

съдът отменя определението за даване ход по същество и насрочва о.с.з. на 

14.12.2010 г., когато обявява делото за решаване. С решение № 435/07.01.2011 г. 

съдът отхвърля като неоснователно искането за обявяване нищожността на 

оспорената заповед. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

През 2011 г. съдия Табакова е постановила 6 определения, с които е 

отменила протоколните определения за даване ход по същество на делото. По 

едно от делата – адм. дело № 550/2010 г., образувано и разпределено на 

24.11.2010 г., първото о.с.з. е насрочено на 01.02.2011 г., когато делото е обявено 

за решаване. С определение № 37 от з.з. от 24.02.2011 г. съдът е отменил 

протоколното определение за даване ход по същество, оставил е без разглеждане, 

като недопустима жалбата против заповедта на Зам. кмета на община Стара 

Загора, с която е одобрено изменение на ПУП –  ПЗ и прекратил производството 

по делото. Определението е потвърдено с определение № 9705/30.06.11 г. по адм. 

дело № 4937/2011 г. на ВАС, ІІ-ро отделение. 

По останалите пет дела, след отмяна на хода по същество, съдът е насрочил 

открити съдебни заседания, за събиране на нови доказателства. По три от делата: 

ахд № 583/2010 г.; ахд № 402/2011 г. и ахд № 113/2011 г. съдът констатира, че 

същите са останали неизяснени от фактическа страна. С определенията са дадени 

конкретни и подробни указания на страните за представяне на доказателства, а 

по адм. дело № 402/2011 г. сам е назначил съдебно-икономическа експертиза. 

Делата са приключени с решения по същество.  

 По адм. дело № 333/2011 г., в срока за произнасяне съдът констатира, че 

по  делото не са участвали всички заинтересовани страни и с определението, с 

което е отменено определението за приключване на съдебното дирене и даване 

ход на делото по същество, конституира пропуснатите заинтересовани страни, 

разпорежда да им се изпратят преписи от жалбите, с указания за писмен отговор 

и представяне на доказателства. Делото е насрочено в о.с.з. на 29.11.2011 г. Към 

момента на проверката делото се намира във ВАС. 
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 - адм. дело № 274/2011 г., образувано по жалби от сдружение с 

нестопанска цел, против Решение на Общински съвет Стара Загора - за 

предоставяне безвъзмездно правото на ползване на общинска спортна база. 

Съдебното дирене по спора е приключено в о.с.з. на 01.11.2011 г. В срока за 

произнасяне от пълномощника на жалбоподателите са постъпили две молби за 

възобновяване на съдебното дирене, поради наличие на нови доказателства, с 

приложени копия от тях. Съдът е преценил доказателствата като относими  към 

спора. С определение № 274/25.11.2011 г. протоколното определение за 

приключване на съдебното дирене и даване ход по съществото на делото е 

отменено и делото е насрочено в о.с.з. на 13.12.2011 г., когато е и обявено за 

решаване. Към датата на проверката делото се намира по касационна жалба във 

ВАС. 

 

ІV  състав   -  съдия Галина Динкова  

Съдия Галина Динкова през 2010 г. е отменила хода по същество по  5 дела,  

а през 2011 г. – по 4 дела. От тези девет дела, по четири адм. дела: № № 184/2009 

г., 387/2010 г., 100/2011 г. и 459/2011 г. производството е прекратено, след като 

жалбите са оставени без разглеждане като недопустими - поради констатации за 

липса на годен за оспорване административен акт и липса на активна 

процесуална легитимация.  По четири от останалите дела са насрочени открити 

съдебни заседания за събиране на доказателства, а по адм. дело № 341/2010 г. 

след отмяна на хода по същество жалбата е оставена без движение, с указания за 

конкретизиране на качеството на лицето, подписало жалбата и в зависимост от 

това – да довнесе ДТ. Делото е обявено за решаване на 15.12.2010 г. и с решение 

№ 441/12.01.2011 г. жалбата е отхвърлена като неоснователна. Решението на 

АдС – Стара Загора е оставено в сила с решение № 1186/23.01.2011 г. по адм. 

дело № 4916/2011 г. на ВАС, VІІ-мо отделение. 

 - адм. дело № 783/2008 г., образувано и разпределено на 22.12.2008 г., по 

жалби срещу заповед от 01.12.2008 г. на Зам. кмета на община Стара Загора, в 

частта с която е одобрен ПУП-ПЗ, за два поземлени имота в землището на гр. 

Стара Загора. В две съдебни заседания ход на делото не е даден, поради 

конституиране на заинтересовани страни. Делото е разгледано в осем съдебни 

заседания, последователно отлагано за събиране на доказателства и е обявено за 

решаване на 24.02.2010 г. В срока за произнасяне съдът констатира, че делото е 

останало неизяснено от фактическа страна, отменя определението с което е 

даден ход по същество, задължава ответника да представи конкретни писмени 

доказателства и го насрочва за 14.04.2010 г. Съдебното дирене е приключено на 

28.04.2010 г. и с решение № 147/08.06.2010 г. жалбите са били отхвърлени, като 

неоснователни. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 - адм. дело № 323/2010 г., образувано и разпределено на 18.06.2010 г., по 

жалба против заповед от 15.05.2010 г. на Зам. директора на ОД МВР Стара 

Загора, с която, на основание чл. 75, т. 4 ЗБЛД е наложена ПАМ – временно 

ограничаване напускането на страната. Делото е обявено за решаване в първото 

с.з. на 15.09.2010 г. С определение № 300/ 04.10.2010 г. в з.з., ходът по същество 
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е отменен, поради неизяснена фактическа обстановка във връзка с постъпила 

молба от пълномощника на жалбоподателя. Делото отново е обявено за решаване 

в с.з. на 20.10.2010 г., когато са приети допълнителни писмени доказателства. С 

решение № 362/17.11.2010 г., необжалвано, влязло в сила на 15.12.2010 г., 

жалбата е уважена и оспорената заповед отменена, като незаконосъобразна.  

 - адм. дело № 581/2010 г., образувано и разпределено на 17.12.2010 г., по 

жалба срещу заповед на кмета на община Стара Загора, издадена на основание § 

4к, ал. 7 ПЗР на ЗСПЗЗ и влязъл в сила план на новообразуваните имоти в 

землището на с. Хрищени, на наследниците на физическо лице е признато 

правото да придобият собственост върху конкретен имот. Първото с.з. е 

насрочено на 19.01.2011 г., делото е разгледано в три с.з. и е обявено за решаване 

на 09.03.2011 г. С определение № 69 от з.з. на 17.03.2011 г. ходът по същество е 

отменен, след като съдът констатира, че делото не е изяснено от фактическа 

страна и го насрочва с указания за събиране на доказателства за 13.04.2011 г., 

когато отново го отлага за приемане на заключение по допусната, по искане на 

жалбоподателя, СТЕ. Делото е обявено за решаване на 11.05.2011 г. и с решение 

№ 135/10.06.2011 г., в сила от 19.07.2011 г., жалбата е отхвърлена като 

неоснователна.  

 - адм. дело № 2/2011 г., образувано и разпределено на 03.01.2011 г., по 

жалба против решение № 2595/17.11.2010 г. на Надзорен съвет на Общинска 

агенция по приватизация – Стара Загора, за определяне на купувач на общински 

нежилищен имот от проведения публичен търг с явно наддаване. Делото е 

обявено за решаване в първото о.с.з. на 16.03.2011 г. С определение от з.з. на 

22.03.2011 г. ходът по същество е отменен с констатация за неизяснена 

фактическа обстановка – назначена е съдебно икономическа експертиза с 

конкретни задачи, определен е срок за депозирането му, а делото е насрочено за 

27.04.2011 г., когато е обявено отново за решаване. Постановеното решение № 

120/26.05.2011 г., поправено с решение № 159/20.06.2011 г., е отменено с 

решение № 14420/08.11.2011 г. на ВАС и вместо това обжалваното решение е 

отменено и преписката е върната на НС на ОАП със задължителни указания по 

тълкуването и прилагането на закона. 

 

V    състав  -  съдия Ирена Янкова  

- адм. дело № 24/2011 г., образувано по жалба от „Фактор-Д” ЕООД гр. 

Казанлък, срещу мълчалив отказ на кмета на община - Казанлък да се произнесе 

по постъпило искане от 15.09.2010 г., за даване на съгласие за поставяне на 

рекламни съоръжения. Жалбата е постъпила в общината на 13.12.2010 г. В съда е 

била изпратена, видно от приложеното на л. 29 по делото придружително писмо, 

на 10.01.2011 г.  На 12.01.2011г. делото е образувано и същия ден разпределено 

на съдията-докладчик, като протоколът за това е приложен на л. 28, подписан от 

Председателя. В з.з. на 13.01.2011 г. съдия Янкова е постановила разпореждане, с 

указания към страните и насрочване на делото за разглеждане в о.з. на 08.02.2011 

г. С нарочна молба общината е възразила за просрочване на жалбата срещу 

мълчаливия отказ, което възражение е поддържано и в с.з. от процесуалния 
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представител на ответника. Доказателствата по делото са приети, съдебното 

дирене е приключило и делото обявено за решаване, без изразено становище по 

възражението за подадена след срока жалба.  

С определение № 61/07.03.2011 г., с преценката за преклудирано право на 

оспорване на 18.11.2010 г., съдът е отменил определението, с което е даден ход 

на делото по същество, оставил е без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството по делото. Определението е влязло в законна сила на 

29.03.2011г. 

- адм. дело № 655/2009 г., образувано по заповед № 713/08.12.2009 г. на 

Областен управител на област Стара Загора, за оспорване на решение № 

355/23.11.2009 г. на Общински съвет – Павел баня, с което е променен начина на 

трайно ползване на имот № 015065 - пасище-мера, публична общинска 

собственост, в землище на с. Асен, в начин на ползване нива – частна общинска 

собственост и е одобрен списък на подалите заявление безимотни и малоимотни 

лица от с. Асен, с проектни номера на имотите, образувани от него, да придобият 

възмездно право на собственост върху земите, които ползват въз основа на 

договор за наем с общината. Жалбата е получена в АдС - Стара Загора на 

10.12.2009 г., делото е образувано и разпределено на 11.12.2009 г., протоколът е 

приложен на л. 14 по делото, подписан от Председателя на съда. С разпореждане 

от 16.12.2009 г., съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.з. на 

19.01.2010 г., като е дал указания към страните. В това заседание са приети 

приложените към заповедта и с преписката доказателства, съдебното дирене е 

обявено за приключено и е даден ход на делото по същество. 

На 22.01.2010 г., Общински съвет – Павел баня е изпратил по делото свое 

решение № 379, взето по протокол № 32 от заседание, проведено на 15.01.2010 

г., с което се пререшава въпроса и на практика се отменя оспореното решение № 

355/23.11.2009 г. Последното е потвърдено и от писмо № 2038/27.01.2010 г.  на 

Областния управител - Стара Загора, сезирал съда. 

С определение в з.з., изготвено нечетливо на ръка, без да е отменено 

предходното, с което е даден ход на делото по същество, производството по 

спора е възобновено, делото е насрочено за о.з. на 16.02.20010 г., като са 

призовани страните. Междувременно – на 08.02.2010 г., в закрито заседание, 

съдия Янкова е постановила определение № 45, с което на основание чл. 159, т. 3 

АПК, с оглед искането на Областния управител, производството по делото е 

прекратено. Съдебният акт е съобщен на 11.02.2010 г. и като необжалван, е 

влязъл в сила на 19.02.2010 г. 

- адм. дело № 591/2009 г. - АдС е сезиран с жалба против решение № 411, взето 

по протокол № 4/15.06.2009 г. на комисия по чл. 210 ЗУТ, назначена от кмета на 

община - Раднево, в частта му досежно размера на присъдено обезщетение за 

определен сервитут за прокарване преносен газопровод през собствения им имот. 

Жалбата е входирана в общината на 15.10.2009 г., изпратена в съда с изх. № 

9400-2772 от 03.11.2009 г. Делото е образувано на 05.11.2009 г.  и разпределено същия 

ден, видно от приложения на л. 22 по делото протокол, подписан от Председателя. С 

разпореждане, постановено в з.з. на 09.11.2009 г., съдията – докладчик е насрочил 
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делото за разглеждане в о.з. на 01.12.2009 г. и е дал указания на страните. С нечетлива, 

ръкописна резолюция на списъка на лицата, делото е пренасрочено за 03.12.2009 г., 

когато са конституирани като страни наследниците на починали лица, допусната е и е 

назначена експертиза, с конкретно посочени задачи, относими към стойността на 

оспореното обезщетение, а делото е отложено и насрочено за 12.01.2010 г. При 

провеждането му е депозирано заключението, вещото лице подробно е отговорило на 

поставените му въпроси и като „компетентно”, същото е приобщено към 

доказателствения материал. При липса на доказателствени искания, съдът в същото 

о.с.з. – 12.01.2010г. е обявил приключване на съдебното дирене и е дал ход на делото 

по същество. С определение в з.з. от 12.02.2010 г., определението с ход по същество е 

отменено, възобновено е съдебното дирене и делото е насрочено за 02.03.2010 г. 

Изложените мотиви са за неизяснен от фактическа страна спор, с оглед което е 

допусната допълнителна съдебно-оценъчна експертиза. С решение № 84/11.03.2010 г. 

съдът е изменил оценката, като я е увеличил от 861 лв. на 951 лв. Като необжалвано, 

решението е влязло в сила на 07.04.2010 г. Видно от приложените по делото 

протоколи от о.с.з. и изготвените списъци, заинтересованите страни са участвали в 

производството в качеството на ответници по жалбата.  

- адм. дело № 433/2010 г.- АдС е сезиран с жалба от „Дила” ЕООД, гр. Гълъбово, 

против заповед № 322/29.07.2010 г. на кмета на гр. Гълъбово, за одобряване изменение 

на КП на града за ПИ 2361 и 2359,  изменение на ПУП за УПИ І „за озеленяване” и 

изменение на ПУП-ПЗ за новосъздадените УПИ. Жалбата е постъпила в общината 

на 23.08.2010 г., изпратена в АдС на 30.08.2010 г., ведно с цялата 

административна преписка. На 01.09.2010 г. делото е образувано и разпределено 

по случайния принцип на съдия Янкова, видно от приложения на л. 11 протокол, 

подписан от разпределящия Зам. председател съдия Б.Табакова. 

На 02.09.2010 г. е постановено разпореждане, с което делото е насрочено в 

о.з. за 05.10.2010 г. – 14.00 часа, дадени са указания до страните, както и е 

задължен ответника да представи доказателства по чия инициатива е започнало 

производството, да се представи графична част на ПУП, с означени параметри на 

изменението, както и одобрените инвестиционни проекти, „тъй като се касае за 

комплексен проект за инвестиционна инициатива”. Поради внезапно заболяване 

на съдията-докладчик, делото е пренасрочено от Председателя за 19.10.2010 г., с 

призоваване на страните. Заседанието е проведено, приети са доказателствата, 

допусната е съдебно-техническа експертиза, като делото е отложено за 

16.11.2010 г. По изрична молба от вещото лице (невъзможност да изготви в срок 

заключението), от зала делото е отсрочено за 14.12.2010 г. В заседанието е 

депозирано заключението на в.л., отново е отчетена непълнота в доказателствата 

по преписката, за което е задължена общината, конституиран е като ответник Гл. 

архитект на община - Гълъбово и делото е отложено за 13.01.2011 г. В това 

заседание е приключено съдебното дирене и е даден ход на делото по 

съществото. С изготвено ръкописно и нечетливо определение от 09.02.2011 г., 

без отмяна на определението за даване ход по същество, е възобновено 

съдебното производство и делото е насрочено за 22.02.2011 г., като от общината 

е изискан инвестиционният проект, внесен от ЕТ „Данико-Дралчо Донев” гр. 
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Гълъбово. Проектът не е представен, делото е отложено за 15.03.2011 г., в което 

заседание е приключено съдебното дирене. На 21.04.2011 г. е постановено 

решението по делото, оспорено пред ВАС. С решение № 13520/21.10.2011 г. по 

адм. дело 8994/11 г. решение № 75/21.04.2011 г.  на АдС - Стара Загора е 

оставено в сила, като делото е върнато на същия съд, за постановяване на 

допълнително решение по жалба на „Дила” ЕООД, гр. Гълъбово, като собственик 

на УПИ VІІІ-2360.  

След връщането на делото от ВАС, същото е насрочено за постановяването 

на допълнително решение, за 13.12.2011 г. Поради заболяване на докладчика по 

делото, същото е пренасрочено от Председателя за 10.01.2012 г., когато е спряно 

до произнасяне на касационната инстанция по постъпила междувременно молба 

за тълкуване на постановеното от ВАС решение. Към датата на настоящата 

проверка на ИВСС, ВАС е постановил решение № 2592/22.02.2012 г., с което е 

отхвърлена молбата на „Дила” ЕООД, гр. Гълъбово, за тълкуване на решение № 

13520/21.10.2011 г. на ВАС. 

Върху оригинала на решението на Върховния съд, е видна резолюция 

„насрочва за 27.03.2012 г.” Върху списъка на лицата за заседанието от 10.01.2012 

г., с определение в з.з. от 01.03.2012 г. съдът е отменил определението за спиране 

на производството и делото е насрочено за 27.03. 2012 г. – видно е, че делото е 

докладвано своевременно. 

-адм. дело № 81/2010 г. - АдС е сезиран с жалба от кмета на община Стара 

Загора, против решение на Общинския съвет № 383/04.02.2010 г. (за приемане на 

бюджета), в отделни негови части. Жалбата е постъпила в Общински съвет на 

24.02.2010 г., делото е образувано в съда на 26.02.2010 г. и разпределено на 

същата дата на съдия Янкова. В з.з. от 26.02.10 г. с разпореждане докладчикът е 

изискал в 3-дневен срок да се представи цялата преписка, а с друго разпореждане 

от 25.03.10 г. делото е насрочено за 13.04.10 г., дадени са и указания на страните. 

По молба на ответника делото е отсрочено за 27.04.2010 г. (поради липса на 

сключен договор за правна помощ и отсъствие от страната на Председателя на 

ОбС), в което не е даден ход на производството, а е задължен жалбоподателят да 

конкретизира исканията си и оплакванията за незаконосъобразност. С оглед 

характера на решението – общ адм. акт и в изпълнение на изискването на чл. 181 

АПК оспорването е обявено в ДВ, в интернет страницата на ВАС и на таблото на 

съда. Ход на делото е даден на 18.06.2010 г., приети са доказателствата и е 

приключено съдебното дирене, като е даден ход на делото по същество. В 

пледоарията си Председателят на Община Свищов е поискал представяне на 

доказателства, което съдът е уважил, но без да отмени определението за ход по 

същество – дадена е възможност да представи АОбС и делото е отсрочено за 

29.06.2010 г.  В последното са приети доказателства и делото е обявено за 

приключено. С определение № 257/30.06.2010 г., приемайки недопустимост на 

жалбата, съдът е отменил определението, с което е даден ход по същество, 

жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. С 

определение № 13693/16.11.2010 г., постановено по адм. дело № 11441/2010 г., 

ВАС е отменил определение № 257 и е върнал делото за разглеждането му по 
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същество, като е приел в мотивите си, че оспореното решение има характера на 

нормативен акт по смисъла на чл. 75 АПК. С оглед последното, АдС – Стара 

Загора е продължил разглеждането на делото в тричленен състав. В с.з. от 

17.02.2011 г. са приети писмени доказателства и делото е обявено за решаване. В 

з.з. на 15.03.2011 г., с констатация за неизясненост на делото от фактическа 

страна, е отменено определението за даден ход по същество, възобновено е 

съдебното дирене и е назначена СТЕ, с насрочване за 05.05.2011 г. С молба от 

19.03.2011 г., поради отпаднал правен интерес, кметът е направил отказ от 

оспорването и съдът с определение № 74/21.03.2011 г. е прекратил 

производството по делото, на осн. чл. 159, т.8 , вр. чл. 155, ал. 1 АПК. 

- адм. дело № 1/2010 г. – АдС - Стара Загора е бил сезиран с жалба от 

23.12.2009 г., изпратена от Община – Стара Загора на 30.12.2009 г., с предмет 

законосъобразност на откази за издаване на разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти. Делото е образувано, видно от положения печат, на 

05.01.2010 г. и разпределено по случайния принцип, съгласно приложен 

протокол. С разпореждане от закрито заседание на 06.01.2010 г. са дадени 

указания към страните, установена е доказателствената тежест в процеса и 

делото е насрочено за разглеждане в о.з. но 26.01.2010 г. От това заседание е 

било отложено за 16.02.2010 г., когато е допусната СТЕ, приобщени са 

доказателства, разпитвани са свидетели и е даден ход на делото по същество. С 

определение № 78/25.02.2010 г., жалбата е била оставена без разглеждане и 

производството по делото – прекратено, с мотива, че поставените резолюции 

„НЕ” на заявлението, са част от вътрешна процедура по произнасянето на 

административния орган. С определение № 5526/28.04.2010 г., Върховният 

административен съд е отменил определението и е върнал делото за произнасяне 

по съществото на жалбата. Производството е приключено, след проведено 

открито съдебно заседание на 08.06.2010 г., с постановяването на решение № 

207/17.06.2010 г., с което отказите са обявени за нищожни и делото е върнато 

като преписка на кмета на общината, за произнасяне по заявленията. 

- адм. дело 282/2010 г. - АдС е сезиран с жалба от 27.05.2010 г. на 

Председателя на Общински съвет - Казанлък, срещу заповед № РД-09-

384/12.05.2010 г. на Областния управител – Стара Загора, за насрочване на 

местен референдум за жителите на кметство Шипка. Същата е получена в съда 

на 03.06.2010 г., делото е образувано и разпределено същия ден, видно от 

положения печат и протокол за случайно разпределяне. С разпореждане в з.з. на 

11.06.2010 г., съдия Янкова е констатирала неизпълнено задължение за 

представяне на административната преписка в цялост, изискала я е, а с 

разпореждане от 28.06.2010 г. са дадени указания към страните и делото е 

насрочено за 08.07.2010 г. В последното с.з. е даден ход на делото по същество и 

с определение от 16.07.2010 г. е отменен хода по същество, жалбата е оставена 

без разглеждане и производството по делото е прекратено. Последното, като 

неоспорено, е влязло в законна сила на 05.08.2010г. 

Административни дела № № 518/2010 г., 548/2010 г.  и 20/2011 г. са били 

образувани по жалби срещу наложени принудителни административни мерки 
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(ПАМ), по чл. 76, т. 3  ЗБДС, със забрана за напускане на страната поради 

парични задължения в големи размери. Видно от положените на жалбите  

печати, са били администрирани в деня на получаването им в съда и 

разпределени по случайния принцип на доклад на съдия Ирена Янкова – 

протоколите за това са приложени по делата, подписани от Председателя на 

съда. С разпореждания, съответно от 19.11.2010 г., 02.12.2010 г. и 13.01.2011 г., 

съдия Янкова е насрочила делата за 14.12.2010 г., за 21.12.2010 г. и за 08.02.2011 

г., като са дадени и конкретни указания към страните. Последвало е отлагане на 

делата за прилагане на частни граждански дела на РС - Стара Загора и 

изпълнителни дела, относими към предмета на спора. С определение в о.з. на 

08.03.2011 г. е приключено съдебното дирене и е даден ход на делата по 

съществото им. В срока за произнасяне, с определения, постановени в з.з. на 

18.03.2011 г., определенията с даден ход по същество са били отменени, 

възобновено е съдебното дирене и производствата са спрени, до произнасянето 

на Конституционния съд по к.д. № 2/2011 г. На 13.04.2011 г., по постъпила 

молба, същите са възобновени и насрочени за 17.05.2011 г.   

На посочената дата, поради отсъствие на съдията-докладчик по сериозни 

семейни причини, съдебното заседание е било поето от Председателя - съдия 

Петрунов, прекратил делата, на основание чл. 159, т. 3 АПК - поради оттегляне 

на оспорените административни актове (отмяна на наложените ПАМ с изрични 

заповеди от 27.04.2011 г.) и нарочни молби до съда. 

- адм. дело № 108/2011 г.  – Жалба срещу отказ на АГКК за попълване на 

кадастрална карта е подадена на 25.02.2011 г. чрез административния орган, 

изпратил я в съда ведно с преписката на 07.03.2011 г. Делото е образувано, видно 

от отбелязването на положения печат, на 08.03.2011 г., разпределено е по 

принципа на случайния избор в същия ден, съгласно приложения по делото 

протокол, подписан от Председателя на съда. С разпореждане, постановено в з.з. 

от 14.03.2011 г., са дадени указания към страните, а делото е насрочено от 

съдията – докладчик за 29.03.2011 г. От зала делото е отсрочено за 26.04.2011 г. 

за събиране на доказателства, като междувременно, с определение от 20.04.2011 

г. съдът е оставил без уважение искане за спиране на предварителното 

изпълнение на оспорения административен акт. В с.з., проведено на 26.04.2011 

г., съдебното дирене е обявено за приключено, като е даден ход на делото по 

същество. На 02.06.2011 г. в закрито заседание съдът е възобновил 

производството, за да осигури участието в процеса на държавата и 

„Професионална гимназия по ветеринарна медицина” - Стара Загора (ПГВМ), с 

която жалбоподателят води граждански спор за собственост. В с.з. на 14.06.2011 

г. съдът е заличил държавата като страна, а производството е продължило с 

участието на заинтересованата страна – ПГВМ, конституирана като ответник по 

жалбата. С решение № 161/06.07.2011 г. жалбата е отхвърлена, като същото е 

оставено в сила с решение № 17011 от 21.12.2011 г. по адм. дело № 12018/2011 г. 

на ВАС.  

Установено бе, че определението от 02.06.2011г. е постановено без да е 

отменено определението, с което е даден ход на делото по същество. Същото е 
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изготвено нечетливо на ръка, което е пречка за осигуряване на достъп до 

съдържанието му в деловодната система на съда.  

При оспорен отказ на АГКК да извърши попълване на кадастралната основа, 

ответник по жалбата е административният орган, постановил отказа. При 

условие, че оспореният отказ е обоснован именно с несъгласието на 

представителя на ПГВМ да подпише акта за непълноти и грешки, (твърдейки 

право на ползване и управление на имот  -  публична държавна собственост), 

участието на ПГВМ по делото, като заинтересована страна, действително е било 

необходимо. Проверяващите считат, че несвоевременното й конституиране 

говори за недостатъчно първоначално проучване на делото - още с насрочването 

му, довело до забавяне на решаването на спора с няколко месеца. 

- адм. дело № 137/2011 г.  – Пред РС - Стара Загора е била подадена искова 

молба от физическо лице - лично и със съгласието на майка му, срещу Община - 

Стара Загора, за неизплатена сума от присъдена с решение от 2003 г.  издръжка, 

в размер на 180 лв., за месеците октомври, ноември и декември на 2010 г. С 

определение от 11.03.2011 г. РС - Стара Загора е прекратил делото и го е 

изпратил по подсъдност на АдС - Стара Загора, с преценката, че се оспорва 

индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК – 

бездействие на общината. На 28.03.2011 г. делото е образувано и разпределено в 

същия ден, видно от изготвения протокол. С разпореждане, (отново нечетливо 

изготвено на ръка), делото е насрочено за разглеждане за 31.05.2011 г. и на тази 

дата е отложено за събиране на допълнителни доказателства - от общината е 

изискана цялата административна преписка и е разпоредено прилагане на 

изпълнително дело № 39/2006 г. Във второто съдебно заседание, проведено на 

14.06.2011 г., страните са заявили, че нямат доказателствени искания и съдебното 

дирене е приключено. В закрито заседание на 05.07.2011 г. съдът е отменил 

определението за даване ход на делото по същество, възобновил е съдебното 

производство и е задължил общината да представи доказателства изплащана ли е 

издръжка за периода м. юни – м. октомври 2010 г., като делото е отложено за 

13.09.2011 г., когато е обявено за решаване. Съдебният акт – решение № 196, е 

постановено на 04.10.2011 г. С него съдът е обосновал компетентността си, 

обсъдил е доказателствата и е приел основателност на жалбата (исковата молба), 

отменяйки мълчаливия отказ на община Стара Загора да заплати претендираната 

сума за месеците октомври, ноември и декември на 2010 г. 

Определението за отмяна на хода по същество според проверяващите е 

неоправдано – предметът на исковата молба определя рамката на произнасяне - 

касае трите месеца, за които е и уважена и не е било необходимо да се събират 

доказателства изплащана ли е издръжката за предходен период (м. юни – м. 

октомври 2010 г.), с което на практика се е забавило решаването на делото. 

- адм. дело 158/2011 г., образувано по жалба от 01.04.2011 г.  срещу заповед 

№ РД 25446/15.03.2011 г. на кмета на община Стара Загора, с която е отказано на 

наследниците на физическо лице правото на признаване на собственост върху 

ползван имот, при условията на § 1, вр. с § 5 ЗСПЗЗ. Жалбата с вх. № 1044 е 

получена в съда на 11.04.2011 г., в същия ден е образувано делото и 
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разпределено, при спазване на случайния принцип, видно от приложения 

протокол, надлежно оформен и подписан. С разпореждане от 19.04.2011 г. 

делото е насрочено за разглеждане в открито заседание на 17.05.2011 г., дадени 

са указания към страните. В деня на с.з., с резолюция на Председателя на съда, 

поради внезапно отсъствие на съдията-докладчик (по сериозни семейни 

причини), делото е поето от него и отсрочено за 12.06.2011 г. за доказателства. В 

това заседание е допусната СТЕ и делото е насрочено за 12.07.2011 г., в което е 

изслушано вещото лице, като адв. Гърдева е оспорила подписа на лицето на 

приложената разписка от 1994 г. Последното е довело до необходимостта от 

допускане на съдебно-графологична експертиза. По искане на представителя на 

общината, в з.з. от 01.08.2011 г. е възложена допълнителната задача на вещото 

лице. В съдебното заседание на 13.09.2011 г. изготвената експертиза на 

графолога (т.1) е оспорена от страна на общината. Съдът е направил извода, че 

приема заключението, като е отчел и факта, че не е направено искане за 

назначаване на тройна експертиза, с оглед което е дал ход на делото по 

същество. С определение от 03.10.2011 г. определението за ход по същество е 

отменено и е назначена повторна експертиза, със същата задача, а оспорилата т. 

1 община е задължена да внесе депозит. Насроченото за 25.10.2011 г. заседание 

не е било проведено по молба на вещото лице, а делото е отсрочено за 

29.11.2011г. В това заседание допуснатата и изслушана експертиза е била 

разширена до тройна и делото е насрочено за депозирането й за 10.01.2012 г. На 

същата дата, по молба на вещите лица, делото е отложено за 07.02.2012 г., 

впоследствие, поради заболяване, делото е отложено последователно за 

28.02.2012 и за 27.03.2012 г. Към момента на проверката делото е висящо. Прави 

впечатление прекалената толерантност и липсата на дисциплиниращи мерки от 

страна на съда, водещо до удължаване на съдебното производство. 

 

VІ   състав -  съдия Дарина Драгнева  

През 2010г. съдия Драгнева е постановила по две от делата определение за 

отмяна на определението, с което е даден ход по същество, а през 2011г. – по 

едно дело. Делата са приключени със съдебен акт по същество: 

- адм. дело № 467/2010 г., образувано на 29.09.2010г. по жалба срещу 

заповед за уволнение, издадена от Командира на поделение 22 180 гр. Казанлък, 

на доклад на съдия Дарина Драгнева. С разпореждане в з.з. от 29.09.2010г. съдът 

е указал административния орган да представи административната преписка в 

цялост. След изпълнение на указанията, с разпореждане от 12.10.2010г. съдът е 

насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 22.11.2010г., когато е даден ход на 

делото, приети са представените относими доказателства и административната 

преписка. В същото съдебно заседание съдът е приключил съдебното дирене и е 

дал ход на делото по същество, като е дал възможност на процесуалния 

представител на жалбоподателя да представи писмени бележки в петдневен срок. 

В срока за произнасяне съдът е констатира, че не е изпълнил задължението си по 

чл. 163, ал.3 АПК и с определение в з.з. на 01.12.2011г. е отменил хода по 

същество, възобновил е производството по делото и е насрочил същото за 
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разглеждане в о.с.з. на 10.01.2011г. Указал е на ответника, с оглед 

необходимостта за изясняване на правния спор, да представи доказателство за 

управлението на МПС след употреба на алкохол. На 10.01.2011г. е проведено 

о.с.з., когато е приет представения от ответника Акт за установяване на 

административно нарушение, извършено от жалбоподателя. Съдът е приключил 

съдебното дирене и е дал ход по същество на делото. Решението е постановено 

на 12.01.2011г. и вписано в книгата за открити заседания. 

- адм. дело № 412/2010г., образувано на 20.08.2010г. по жалба срещу 

заповед по чл. 65, ал. 1 ЗОбС на Кмета на община Стара Загора, на доклад на 

съдия Драгнева. С разпореждане от 20.08.2010г. делото е насрочено за 

разглеждане в открито с.з. за 01.09.2010г., когато е даден ход на делото и са 

приети относими към спора доказателства. С протоколно определение в същото 

съдебно заседание съдът е спрял предварителното изпълнение на заповедта. 

Следващите съдебни заседания са проведени на 11.10.2010г. и на 15.11.2010г., 

когато съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход по същество на делото. 

С определение от з.з. на 23.11.2010г. съдът е отменил определението си за даване 

ход на делото по същество, оставил е без разглеждане жалбата срещу заповедта 

на кмета на община Стара Загора, като недопустима поради неспазване на 

четиринадесет дневния срок за обжалване и е прекратил съдебното 

производство. Определението е обжалвано пред ВАС, който с определение от 

28.04.2011г. по адм.дело № 544/2011г. е отменил прекратителното определение и 

е върнал делото на АдС - Стара Загора. В съдебно заседание на 16.05.2011г. 

съдът е приключил съдебното дирене и е обявил делото за решаване. Съдебният 

акт е постановен на 17.05.2011г. и обявен в книгата за открити заседания. 

- адм. дело № 528/2010г., образувано на 05.11.2010г. по жалба срещу 

заповед на зам. кмета на община Казанлък, по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ, на 

доклад на съдия Драгнева. С разпореждане от 08.11.2010г. съдът е задължил 

ответника да представи пълната преписка по постановяване на оспорената 

заповед и след изпълнение на дадените указания, с разпореждане от з.з. на 

18.11.2010г. е насрочил делото в о.с.з. за 17.01.2011г. На проведеното тогава 

съдебно заседание, съдът е дал ход на делото, приел е представените 

доказателства, приключил е съдебното дирене и е обявил делото за решаване. В 

срока за произнасяне съдът, след като е констатирал, че в съдебно заседание се е 

явил представител на община Казанлък, който е представил пълномощно от 

орган, който не е издал оспорения акт и следва производството да бъде 

възобновено, с оглед правото на редовно участие на страните в процеса, е 

отменил протоколното определение за даване  ход на делото по същество и е 

насрочил о.с.з. за 07.02.2011г. Указано е на ответника – Зам. кмет на община 

Казанлък, че същият носи тежестта на установяване изпълнението на законовите 

изисквания при постановяване на оспорения административен акт. В 

проведеното на 07.02.2011г. о.с.з. Зам. кметът редовно призован не се явява и не 

се представлява. Съдът е дал ход на делото, приел е представената под опис 

административна преписка, приключил е съдебното дирене и е дал ход по 
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същество на делото. Съдебният акт е постановен на 08.02.2011г. и обявен в 

книгата за открити заседания. 

 

VІІ  състав  -  съдия Райна Тодорова  

 През 2010 г. е постановила определения за отмяна на хода по същество, по 

10 бр. дела, като по 6 от тях производствата са прекратени след отмяна на 

протоколното определение за даване ход на делото по същество и жалбите са 

оставени без разглеждане като недопустими: 

- адм. дело № 362/09 г., образувано и разпределено на 10.07.2009 г.  по 

жалба от „ВВК” ООД, със седалище в гр. Стара Загора, против заповед на 

Началника на РДНСК - Стара Загора за премахване на незаконен строеж. 

Първото с. з. е насрочено за 07.10.2009 г., като е направено възражение от 

ответника по жалбата за нейната недопустимост. След като по делото са 

проведени три съдебни заседания, същото е обявено за решаване на 02.12.2009 г.  

С определение № 390/28.12.2009 г.  съдът е отменил протоколното определение 

за даване ход на делото по същество и е насрочил о.с.з. на 27.01.2010 г. за 

събиране на нови доказателства, като на страните е указано какви обстоятелства 

следва да установят, а община Стара Загора е задължена да представи конкретни 

доказателства. Делото е обявено за решаване след проведено о.с.з. на 04.02.2010 

г. С определение № 44/02.03.2010г., постановено в з.з., съдията отново отменя 

протоколното определение за даване ход на делото по същество, оставя без 

разглеждане подадената жалба и прекратява производството по делото, тъй като 

правният интерес на жалбоподателя от търсената съдебна защита е отпаднал, с 

оглед осъщественото премахване на процесната сграда. 

- адм. дело № 656/2009 г., образувано и разпределено на 11.12.2009 г. След 

отстраняване на нередовностите по оставената без движение жалба, първото 

о.с.з. по делото е насрочено на 03.02.2010 г., отложено по доказателства за 

24.02.2010 г., когато делото е обявено за решаване. С определение № 74 от з.з. на 

23.03.2010 г., съдът отменя протоколното определение за даване ход на делото по 

същество, оставя без разглеждане, като недопустима, жалбата против фактическо 

бездействие на кмета на община Стара Загора, с оглед пропуснат срок за 

оспорване и липса на правен интерес. Като необжалвано, определението е влязло 

в сила на 04.04.2010 г. 

- адм. дело № 536/2009 г., образувано и разпределено на 19.10.2009 г.  по 

жалба срещу заповед на кмета на община Стара Загора за одобряване на 

изменение на ПУП-ПЗ. Първото с.з. по делото е насрочено за 29.11.2009 г.  По 

делото е назначена и приета СТЕ. Разгледано е след проведени четири съдебни 

заседания, обявено за решаване на 24.03.2010 г. С определение № 116/15.04.2010 

г., постановено в з.з., съдът отменя протоколното определение за даване ход на 

делото по същество, оставя без разглеждане жалбата като недопустима и 

прекратява производството по делото. Като правилно, определението е оставено 

в сила с определение № 12468/26.10.2010 г. по адм. дело № 6820/2010 г. на ВАС, 

ІІ-ро отделение. 
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- адм. дело № 98/2010 г., образувано по жалба против мълчалив отказ на 

кмета на община Стара Загора да се произнесе по заявление от 1992 г. и молба от 

20.01.2010 г., във връзка с признаване право на собственост върху предоставен за 

ползване недвижим имот. Делото е обявено за решаване след събрани писмени 

доказателства и прието заключение по СТЕ, на 15.09.2010 г. С определение № 

296/11.10.2010 г., постановено в з.з., след като отменя протоколното определение 

за даване ход на делото по същество, съдът оставя без разглеждане жалбата като 

недопустима и прекратява производството по делото, поради влезлия в сила 

мълчалив отказ по заявлението от 1992 г. По молбата от 2010 г. за издаване на 

заповед за трансформация съдът е приел липса на задължение на 

административния орган за произнасяне, поради изтекли преклузивни 

законовоустановени срокове. 

- адм. дело № 188/2010 г., образувано и разпределено на 12.05.2010 г., по 

жалба на ЕТ, срещу заповед на кмета на община – Мъглиж, с която е прекратено 

действието на договор за отдаване под наем на недвижим имот – частна 

общинска собственост. Делото е разгледано и решено в едно с.з. проведено на 

23.06.2010 г. С определение № 249/05.07.2010 г. в з.з., е отменено протоколното 

определение за даване ход на делото по същество, оставена е без разглеждане 

жалбата, като недопустима и е прекратено производството по делото, поради 

наличие на друг ред за прекратяване на наемния договор, регламентиран в ЗЗД. 

Определението е влязло в сила на 16.07.2010 г. 

- адм. дело № 354/2010 г., образувано и разпределено на 12.07.2010 г., по 

жалба на ЕТ, срещу писмо от 08.06.2010 г. на кмета на община Стара Загора, с 

което жалбоподателят е бил уведомен, че следва да освободи общински терен, 

върху който е поставил временни преместваеми съоръжения. Делото е 

разгледано в две съдебни заседания и обявено за решаване в о.с.з. на 03.10.2010г. 

С определение от 05.11.2010 г., постановено в з.з., съдът е отменил протоколното 

определение за даване ход на делото по същество, оставена е без разглеждане 

жалбата, като недопустима и е прекратено производството по делото, с извода, 

че процесното писмо няма характера на индивидуален административен акт по 

смисъла на чл. 21, ал. 1 – 4 АПК, подлежащ на съдебен контрол за 

законосъобразност. 

Останалите четири дела с постановени определения за отмяна на хода по 

същество са адм. дела № № 553/2009 г., 590/2009 г., 139/2010 г. и  399/2010 г. 

Причините за отмяната са констатирана в срока за произнасяне неизясненост на 

делото от фактическа страна. По първите две дела са назначени допълнителни 

СТЕ, а по останалите две е указано на жалбоподателите какви относими по спора 

обстоятелства следва да докажат. И четирите дела са приключени с влезли в сила 

решения. 

През 2011 г. съдия Тодорова е постановила само едно определение за 

отмяна на хода по същество - по адм. дело № 362/2011 г. Делото е образувано и 

разпределено на 19.07.2011 г. по жалба на Областен управител Стара Загора, 

срещу решение от 30.06.2011 г. на Общински съвет Стара Загора. Първото 

открито с.з. е насрочено на 21.09.2011 г., когато делото е обявено за решаване. С 
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определение от з.з. на 17.10.2011 г. са отменени протоколните определения за 

приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, делото е 

внесено за разглеждане в о.с.з. на 02.11.2011 г. за събиране на нови 

доказателства, като кметът е задължен в определен срок да представи конкретно 

посочени документи от значение за правилното решаване на спора. На 

02.11.2011г. е назначена и експертиза, за изготвянето на заключението по която 

делото е отсрочено за 07.12.2011 г., когато е обявено за решаване. С решение от 

09.01.2012 г. съдът е отменил оспореното решение на Общински съвет Стара 

Загора. Към датата на проверката делото се намира по касационна жалба във 

ВАС. 

През 2012 г., за проверявания период, съдия Тодорова е постановила само 

едно определение за отмяна на хода по същество - по адм. дело № 469/2011 г.  

Делото е образувано и разпределено на 20.10.2011г. АдС - Стара Загора е бил 

сезиран с жалба от ЕТ, срещу решение на Изпълнителния директор на ТЕЦ 

„Марица Изток – 2” ЕАД, с отказ за предоставяне на обществена информация по 

чл. 40 ЗДОИ. Делото е разгледано в три съдебни заседания и обявено за 

решаване в о.с.з. на 25.01.2012 г. С определение № 16/24.02.2012 г. в закрито 

заседание съдът отменя протоколното си определение за даване ход на делото по 

същество, оставя без разглеждане жалбата, като недопустима и прекратява 

производството по делото, след преценката, че ответната страна не е задължен 

субект по чл. 3, ал. 2 ЗДОИ, затова и не е налице годен за оспорване 

административен акт. 

 

VІІІ състав  -  съдия Михаил Русев  

Съдия Михаил Русев през 2010 г. е отменил хода по същество по  4 дела,  

през 2011 г. и за проверявания период на 2012 г. – по едно дело. От всички тях, 

по две от делата (адм. дело № 389/2010 г. и адм. дело № 114/2011 г.), след отмяна 

на хода по същество жалбите са оставени без разглеждане, поради 

недопустимост и производствата са прекратени. В първия случай е констатирано, 

че оспореното решение не е от кръга на актовете, подлежащи на съдебен 

контрол, а във втория жалбата се е оказала подадена след законовоустановения 

преклузивен срок.  

 По четири от делата, след отмяна на хода по съществото е насрочено 

открито с.з. за събиране на нови доказателства или за конституиране на 

заинтересована страна. 

 - адм. дело № 115/2010 г., образувано и разпределено на 29.03.2010 г. по 

жалба на юридическо лице против заповед на Директора на ПГТТМ гр. 

Казанлък, с която за спечелил търга за обекта се обявява друго юридическо лице. 

С разпореждане от з.з. на 30.03.2010 г. съдията насрочва първо о.с.з. на 

15.04.2010 г., конституира страните и дава указания по доказване на 

обстоятелствата. В с.з. на посочената дата съдът дава ход на делото, докладва го, 

конституира като заинтересована страна ЮЛ спечелило търга и задължава 

ответника да представи документите, представени от всички участници в него. В 

о.с.з. на 30.04.2010 г. съдията докладва постъпилите доказателства, 
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(включително и тези на ЕТ „ХХ”), приема ги и обявява делото за решаване. С 

определение № 124 от з.з. на 05.05.2010 г. отменя определението за даване ход на 

делото по същество, конституира като заинтересована страна ЕТ „ХХ” и 

насрочва открито заседание за 21.05.2010 г., когато отново приключва съдебното 

дирене. С решение № 176/26.05.2010 г., влязло в сила на 01.07.2010 г. жалбата е 

отхвърлена като неоснователна. 

 - адм. дело № 344/2010 г., образувано и разпределено на 02.07.2010 г. по 

жалба против заповед № 626/18.06.2010 г. на кмета на община Казанлък, за 

прекратяване на наемно правоотношение. Първо о.с.з. е насрочено за 24.09.2010 

г., когато делото е обявено за решаване. С определение № 222/30.09.2010 г., след 

като констатира, че не са събрани доказателства дали процесното жилище е 

общинска собственост, както и, че липсва вписания в заповедта договор за наем, 

съдът отменя определението за приключване на съдебното дирене и даване ход 

на делото по същество, задължава ответника да представи посочените 

доказателства и насрочва делото за 22.10.2010 г., когато е обявено за решаване. С 

решение № 367/02.11.2010 г. съдът отменя оспорената заповед. Като необжалван, 

съдебният акт е влязъл в сила.   

 Производството по адм. дело № 490/2010 г. е по реда на чл. 70-73 ЗАНН, 

образувано и разпределено на 08.10.2010 г. по предложение на Окръжния 

прокурор на гр. Стара Загора, за възобновяване на административно-наказателно 

производство по влязло в сила НП от 18.03.2009 г. на Началник-отдел „Контрол” 

на ТД на НАП гр. Стара Загора. Делото е обявено за решаване в първото о.с.з. на 

11.11.2010 г. С определение № 393/26.11.2010 г. ходът по същество е отменен, от 

РС – Стара Загора е изискано анд № 677/2009 г., по което НП е потвърдено и 

делото е насрочено за 16.12.2010 г. В три съдебни заседания делото е отлагано, 

тъй като посоченото дело не е постъпило в съда. АНД № 677/2009 г. е прието 

като доказателство в о.с.з. на 24.03.2011 г. С окончателно решение № 

85/29.03.2011 г. съдът възобновява административно-наказателно производство, 

отменя решението на АдС - Стара Загора по кнад № 284/2009 г., както и 

решението по анд № 677/2009 г. на РС – Стара Загора и вместо тях отменя НП 

като незаконосъобразно. 

 - адм. дело № 492/2011 г., образувано и разпределено на 01.11.2011 г., по 

жалба срещу заповед № 511/14.10.2011 г. на Командира на военно формирование 

гр. Казанлък, за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”, 

прекратяване на договора за КВС, освобождаване от служба и от КВС и 

зачисляване в мобилизационния резерв. Първото съдебно заседание е насрочено 

за 25.11.2011 г., когато е даден ход на делото, приети са доказателства и е 

назначена съдебно-медицинска експертиза. С определение от з.з. на 09.12.2009 г. 

съдът се произнася и по доказателствените искания, направени с молба между 

заседанията. Съдебното дирене е приключено на 06.01.2012 г. В срока за 

произнасяне съдът констатира, че не са събрани доказателства относно 

компетентността на командира, чиято заповед се оспорва, както и че липсват 

писмени доказателства по преписката. С определение № 10 от з.з. на 18.01.2012 

г. съдът отменя определението с даден ход по същество, задължава ответника да 
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представи липсващите доказателства, касаещи спора и насрочва делото за 

03.02.2012 г., когато е и обявено за решаване. С решение № 25/08.02.2012 г. 

жалбата е оставена без уважение. Съобщенията са връчени на страните и към 

датата на проверката тече срок за обжалване.  

 
   ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА 2010 г. 
 
На случаен принцип са проверени следните частни административни дела, 

образувани през 2010 г.: 
Производства по чл. 121, ал.4 и 5 ДОПК: 

Ч. адм. дело № 365/2010 г., образувано на 15.07.2010 г. по постъпило на 

същата дата искане от публичния изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, ИРМ – 

Стара Загора за продължаване срока на наложени с негово постановление 

обезпечителни мерки. Делото е разпределено електронно на принципа на 

случайния избор и за докладчик е определен съдия Петрунов. С окончателно 

определение № 180/20.07.2010 г. искането е уважено. 

Ч. адм. дело № 277/2010г., образувано на 02.06.2010г. по постъпило на 

01.06.2010г. искане от публичния изпълнител при ТД  на НАП – Пловдив, ИРМ – 

Стара Загора за продължаване срока на наложени с негово постановление 

обезпечителни мерки. Делото е разпределено на съдия Янкова и с окончателно 

определение  №147/03.06.2010г. искането е уважено. 

С определението си съдът определя продължителността на срока, 

независимо, че понякога искането за продължаване на срока на наложените 

обезпечителни мерки е  за „неопределено време”. 

Производства по чл. 75, ал.1  ДОПК: 

Ч. адм. дело № 591/2010 г., образувано на 27.12.2010 г. по постъпило на 

23.12.2010 г. искане от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора 

относно разкриване на данъчна информация от ТД – НАП – Стара Загора. Делото 

е разпределено на съдия Табакова и с окончателно определение № 284/27.12.2010 

г. искането е оставено без уважение. 

Ч. адм. дело № 183/2010 г., образувано на 05.05.2010 г. по постъпило на 

същата дата искане от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – 

Пловдив за разкриване на данъчна и осигурителна информация за едноличен 

търговец. Делото е разпределено на съдия Радков и с окончателно определение 

№128/10.05.2010 г. искането е уважено. 

Ч. адм. дело № 559/2010 г., образувано на 30.11.2010г. по постъпило на 

същата дата искане от разследващ полицай при ОД – МВР – Стара Загора за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация. Делото е разпределено на 

съдия Динкова и с окончателно определение № 266/30.11.2010 г. искането е 

уважено. 

Ч. адм. дело № 522/2010 г., образувано на 29.10.2010 г.  по постъпило на 

същата дата искане  от ОД – МВР – Варна за разкриване на данъчна информация. 

Делото е разпределено на съдия Драгнева и с окончателно определение № 

250/29.10.2010 г. искането е уважено. 
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Ч. адм. дело № 507/2010 г., образувано на 19.10.2010 г. по постъпило на 

същата дата искане от ОП – Стара Загора за разкриване на данъчна и 

осигурителна информация. Делото е разпределено на съдия Тодорова и с 

окончателно определение № 238/20.10.2010 г. искането е уважено. 

Ч. адм. дело № 447/2010 г. , образувано на 15.09.2010 г. по постъпило на 

същата дата искане от разследващ полицай при ОД – МВР – Сливен за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация. Делото е разпределено на 

съдия Русев и с окончателно определение № 211/16.09.2010 г. искането е 

уважено. 

С определенията, с които уважава направените искания за разкриване на 

данъчна и осигурителна информация, съдът винаги определя и срока за 

разкриване на сведенията. 

 

Проверени са и  образувани през 2011 г. частни административни дела №№ 

490/2011 г. – съдия - докладчик Петрунов, 284/2011 г. – съдия - докладчик 

Табакова, 461/2011 г. – съдия - докладчик Янкова, 536/2011 г. – съдия - 

докладчик Динкова, 466/2011 г. – съдия - докладчик Драгнева, 540/2011г. – съдия 

- докладчик Тодорова, 550/2011 г – съдия - докладчик Русев. Делата са 

образувани в деня на постъпване на искането по чл. 75, ал. 1 ДОПК или чл. 121, 

ал. 5 ДОПК, или най-късно на следващия ден. Всички дела се разпределят 

електронно, на принципа на случайния подбор и протоколите за избор на 

докладчик се прилагат и по съответното дело. Произнасянето по искането с 

определение от з.з. се извършва в деня на разпределението или най-късно на 

следващия ден. Единствените изключения от тази обичайна практика се 

констатират по адм. дело № 284/2011г., образувано и разпределено на 10.06.2011 

г., по което съдът с разпореждане от з.з. на 13.06.2011г. констатира, че 

преписката към искането по чл.121, ал.4 и ал.5 ДОПК е непълна и задължава 

органа в тридневен срок да представи липсващите доказателства. След 

изпълнение на указанията, с окончателно определение от з.з. на 16.06.2011г. 

искането е уважено. По адм. дело № 536/2011г., образувано и разпределено на 

22.11.2011 г., съдията се е произнесъл по направеното искане с определение № 

341 от з.з.  на 28.11.2011г. 

Ч. адм. дело №550/2011 г. е образувано и разпределено на 29.11.2011 г., 

правно основание чл.272, ал.2 АПК, по постъпило на 28.11.2011г. искане от 

Началник сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район за издаване на 

разрешение за достъп в жилище, собственост на ФЛ, за осъществяване 

принудително изпълнение на заповед на Началника на РДНСК – Стара Загора. С 

определение № 344 от з.з. на 30.11.2011г. съдът дава исканото разрешение. 

Определението е потвърдено по адм. дело № 257/2012 г. на ВАС, Второ 

отделение, с окончателно определение № 1245/24.01.2012 г. 

Ч. к. н. а. дело № 89/2011 г. е разгледано по реда на чл. 208 и сл. АПК вр. 

чл. 63, ал. 1, предл. 2 ЗАНН, в открито съдебно заседание на 28.04.2011г. С 

определение № 120 от 03.05.2011 г. съдът е уважава частната жалба, като отменя 

протоколно определение от 10.02.2011 г., постановено по АНД № 365/2010 г. по 
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описа на РС – Раднево, с което производството по делото е било прекратено и 

връща делото на същия първоинстанционен съд за продължаване на 

съдопроизводствените действия. 

  

От образуваните през 2012 г. частни административни дела са проверени  

№№ 60/2012 г. – съдия Петрунов,  7/2012 г. – съдия Радков,  58/2012 г. – съдия 

Динкова, 69/2012 г. – съдия Русев,  21/2012 г. – съдия  Табакова,  16/2012 г. – 

съдия Янкова,  19/2012 г. – съдия Драгнева и  31/2012 г. – съдия Тодорова. При 

проверката се констатира, че делата се образуват и разпределят своевременно. 

Произнасянето по направените искания също се извършва своевременно- в деня 

на разпределяне и докладване на делото, на следващия ден и в редки изключения 

до три дни от образуване на делото. 

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. 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 

 

Проверени са  образуваните през 2010 г. и през 2011 г. дела по  вписаните в 

специалната книга по чл. 251, ал.3 АПК   искания  по чл. 250, ал. 1  АПК: 

Адм. дело № 325/2010 г. – съдия Тодорова, образувано и разпределено 

21.06.2010 г. по постъпило на същата дата, в 9.05 часа искане вх. № 2294 за 

преустановяване извършването на незаконосъобразни действия – изкопни 

дейности на границата на УПИ, находящи се в гр. Стара Загора. С разпореждане 

от з.з. на 21.06.2010 г. искането е оставено без движение с указания за 

отстраняване на констатираните нередовности във връзка с конкретизиране на 

предмета на искането, действията и автора им. С друго разпореждане от з.з. също 

на 21.06.2010г., на основание чл.252, ал.3 АПК съдът задължава  РУ на МВР – 

Стара Загора да извърши проверка по случая. Своевременно, след представяне на 

протокола от извършената проверка и постъпване на уточняващата молба, в 

която изрично се заявява, искането да се счита предявено на основание чл. 257, 

ал. 1 АПК, съдът с определение № 170 от з.з. на 06.07.2010г. оставя без 

разглеждане както искането с правно основание чл. 250, ал. 1 АПК, така и 

оспорването с правно основание чл. 257 АПК и прекратява производството по 

делото. Определението не  е обжалвано и е влязло  в сила. 

Адм. дело № 342/2010 г. – съдия Драгнева,  образувано и разпределено на   

02.07.2010 г. по постъпило на същата дата, в 9.50 часа искане вх. № 2473  от 

юридическо лице, за прекратяване на всякакви фактически действия и 

ограничения, извършвани от служители на община Гълъбово, водещи до 
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ограничаване  на достъпа на хора и строителна механизация до обект на 

дружеството. С разпореждане от з.з. на 02.07.2010 г. съдът задължава кмета на 

община Гълъбово незабавно да представи данни за основанието на извършваните 

действия и веднага след изпълнение на задължителните указания, с определение 

№ 167 от з.з. на 05.07.2010 г. отхвърля искането като неоснователно. 

Определението не е обжалвано и е влязло в сила. 

Адм. дело № 351/2010 г. – съдия Динкова, образувано и разпределено на 

09.07.2010 г. по постъпило на същата дата, в 10.40 часа искане вх. №2561 за 

прекратяване действия на служители от община Стара Загора по изземване на 

част от поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора. С разпореждане от з.з. на 

09.07.2010 г. съдът задължава кмета на общината на основание чл.252, ал.2 АПК 

незабавно да представи данни извършват ли се описаните в искането действия и 

какво е основанието им. Отговор постъпва на същата дата и незабавно, с 

разпореждане от з.з. на 09.07.2010 г. съдът отхвърля искането като 

неоснователно. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила. 

Адм. дело № 114/2011 г. – съдия Русев, образувано и разпределено на 

10.03.2010 г. по постъпило на същата дата, в 10.30 часа искане вх. № 689 от 

юридическо лице срещу незаконосъобразни действия на служители от община 

Стара Загора, извършени на 28.02.2011 г. С разпореждане от з.з. на 10.03.2011 г.,  

съдът,  на основание чл. 252, ал. 2 АПК, задължава кмета на общината в  срок до 

10.00 часа на 11.03.2011г. да представи данни относно действията и основанието 

им. Жалбоподателят е задължен да заплати дължима д.т. по сметка на съда в 

размер на 50 лева. С разпореждане от з.з. на 11.03.2011г., незабавно след 

постъпване на изисканите от общината доказателства, съдът оставя жалбата без 

движение като нередовна и указва на жалбоподателя да конкретизира предмета 

на жалбата, да индивидуализира лицата, чиито действия оспорва и да посочи 

конкретно за какви действия се отнася оспорването.  Незабавно след  изпълнение 

на дадените указания, с разпореждане от 16.03.3011 г. съдът насрочва делото за 

разглеждане в о.с.з. на 08.04.2011 г., конституира страните в производството и 

им указва какви обстоятелства следва да доказват. Делото е обявено за решаване 

на 08.04.2011 г. С определение № 96/14.04.2011 г. съдът  отменя протоколното си 

определение за даване ход по същество на делото, оставя без разглеждане 

жалбата (против незаконосъобразни действия на служители от община Стара 

Загора, назначени с изрична заповед на кмета на общината като орган по 

изпълнение на влязъл в сила административен акт), като недопустима и 

прекратява производството по делото. Определението не е обжалвано и е в сила 

от 26.04.2011 г. 

Адм. дело № 246/2011 г. – съдия Радков, образувано и разпределено на 

17.05.2011 г. по постъпило на същата дата в 10,20 часа искане с вх. №1434 от  

изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в  Затвора – Стара Загора, да бъде 

разпоредено на затворническата администрация да преустанови конкретно 

описаните неоснователни действия срещу него.  С определение от з.з. на 

19.05.2011 г. съдът оставя без разглеждане искането като недопустимо и 

прекратява производството по делото. С определение № 8682 от з.з. на 
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30.06.2011 г. по адм. дело № 8259/2011 г. състав на ВАС, Трето отделение,  

оставя в сила обжалваното определение на АдС - Стара Загора  като правилно. 

Адм. дело № 267/2011 г. – съдия Янкова, образувано и разпределено на 

02.06.2011 г. по постъпило на същата дата, в 13,25 часа искане с вх. № 1595 

против действия на кмета на община Мъглиж, обективирани в уведомление от 

10.05.2011 г., с което считано от датата на получаването му, се прекратява 

договор за концесия от 22.01.1999 г. Към искането са приложени документи на 

190 страници. С разпореждане от № 142 от  з.з. на 03.06.2011 г. искането е 

оставено без уважение като неоснователно. Разпореждането е потвърдено  с 

определение № 9933  от з.з. на 04.07.2011 г. по адм. дело №  8367/2011 г. на ВАС, 

Четвърто отделение. 

Проверени са и други дела с регламентирани в различни закони кратки 

процесуални срокове за разглеждане: 

Адм. дело №271/2010 г.  – производство по реда на чл. 145 и сл. и чл. 257 

АПК вр. чл. 27 и сл. ЗПУГДВМС. Делото е образувано и разпределено на съдия 

Русев, на 01.06.2010 г. по постъпила  директно в съда на 31.05.2010 г. жалба от 

Председателя на ИК за  провеждане на местен референдум в с. Ракитница срещу 

отказа на Председателя на ОбС – Стара Загора да организира създаването на 

публичен регистър за вписване на предложенията, да докладва постъпилите 

предложения пред ОбС и да внесе за разглеждане постъпилите предложения за 

провеждане на местен референдум относно строеж на депо за битови отпадъци в 

землището на с. Ракитница. С разпореждане от з.з. на 02.06.2010г.  искането е 

оставено без движение, а  Председателят на ОбС – Стара Загора е задължен да 

внесе пълното копие на административната преписка. Веднага след изпълнение 

на дадените указания, с разпореждане от з.з. на 10.06.2010 г. съдът насрочва 

делото за разглеждане в о.с.з. на 25.06.2010 г. С определение № 154 от з.з. на 

15.06.2010 г. /преди насроченото о.с.з./ съдът оставя жалбата без разглеждане 

като недопустима и прекратява производството по делото. С определение № 

16012 от з.з. на 28.12.2010 г., по адм. дело № 11290/2010 г., ВАС, Първо 

отделение отменя прекратителното определение и връща делото за 

продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане от з.з. на 

03.01.2011 г. делото е насрочено за 28.01.2011г., когато е обявено за решаване. С 

решение № 34/15.02.2011 г., в сила от 04.03.2011 г., съдът отменя обжалвания 

отказ на Председателя на ОбС – Стара Загора и го задължава да организира 

създаването на публичен регистър, да уведоми общинските съветници за 

постъпилото предложение за провеждане на местен референдум и да го внесе за 

разглеждане  в ОбС – Стара Загора. 

Адм. дело № 424/2010 г.  – производството е по реда на чл.256 и сл. АПК. 

Образувано и разпределено на съдия Драгнева  на 27.08.2010 г.,  по постъпило на 

същата дата искане да бъде осъдена община Стара Загора да изпълни 

задължението си по ЗСПЗЗ и заплати на жалбоподателите получените в 

общината суми от лицата,  признатите за собственици върху част от имота на 

наследодателя им. С определение № 209 от з.з. на 15.09.2010 г. съдът намира 

жалбата за недопустима, поради липса на предпоставките на чл.256 и чл.257 
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АПК, връща жалбата и прекратява производството по делото. Определението не 

е обжалвано и е в сила от 25.09.2010 г. 

Проверени са образуваните през 2011 г. по чл. 267 от Изборния кодекс 

административни дела № № 500/2011г. – съдия Петрунов, 507/2011 г. – съдия 

Русев и  512/2011 г. – съдия Табакова. Делата са образувани и разпределени в 

деня на постъпване на съответната жалба срещу решението на съответната 

Общинска избирателна комисия.  С разпореждане от деня на образуването им /по 

изключение и по-късно/, са дадени указания за представяне на доказателства, 

делата са насрочвани за разглеждане в о.с.з. на втория или третия ден от 

образуването им. Делата са разгледани в две или три съдебни заседания общо за 

срок от две седмици до един месец. Решенията са постановени и обявени в 

кратки срокове – от един ден до седем дни от обявяване на делото за решаване. 

Проверени са  образуваните през 2012 г. адм. дело № 8/2012 г. и адм. дело 

№ 9/2012 г. с докладчик съдия Тодорова. И двете дела са образувани и  

разпределени на 13.01.2012 г. по постъпили в съда жалби срещу две 

последователни заповеди на кмета на община Стара Загора от 22.12.2011 г., в 

частта им за определяне на паричното обезщетение за отчуждени недвижими 

имоти. С разпореждания от датата на образуване на делата, жалбите са оставени 

без движение до внасяне на дължимата д.т. по сметка на АдС - Стара Загора. С 

отделни разпореждания от същата дата, на ответника е изпратен препис от 

жалбата и е задължен да  представи пълно копие на административната преписка 

по издаване на обжалвания административен акт. С разпореждания от 

23.01.2012г. делата са насрочени за разглеждане в първо о.с.з. на 01.02.2012 г. До 

края на м. февруари 2012 г. са разгледани в три съдебни заседания, събрани са 

писмени доказателства и са приети съдебно-технически и оценителни 

експертизи, заключенията по които са депозирани в срока по чл. 27, ал. 3 ЗОбС. 

И двете дела са обявени за решаване на 27.02.2012 г. и решенията са постановени 

в рамките на законоустановения срок – на 05.03.2012 г. 
 

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. 
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ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА  

по чл. 172, ал. 1 АПК 

Общ брой постановени решения за проверяваните периоди  

      

съдия 

общ 

бр.постановени 

решения    

2010 г. 

общ 

бр.постановени 

решения   

 2011г.    

ПЛАМЕН 

ПЕТРУНОВ 68 61    

БОЙКА ТАБАКОВА 125 105    

РАДОСТИН 

РАДКОВ 115 102    

ИРЕНА ЯНКОВА 108 101    

ГАЛИНА ДИНКОВА 121 109    

ДАРИНА ДРАГНЕВА 115 113    

РАЙНА ТОДОРОВА 116 101    

МИХАИЛ РУСЕВ 102 107    

Постановени решения след едномесечния срок за 2010г.:   

      

съдия № дело правно основание 

дата на с.з., 

когато 

делото е 

обявено за 

решаване 

дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

откр. 

заседания забава 

ГАЛИНА ДИНКОВА 783/2008 ЗУТ и ЗКИР  28.4.2010 08.6.2010 10 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 253/2009 ЗУТ и ЗКИР 12.1.2010 24.2.2010 12 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 564/2009 ДЕЛА ПО АПК 20.10.2010 21.12.2010 31 дни 

ГАЛИНА ДИНКОВА 657/2009 ЗУТ и ЗКИР  20.10.2010 24.11.2010 4 дни 

      

Постановени решения след едномесечния срок за 2011г.:   

      

съдия № дело правно основание 

дата на с.з., 

когато 

делото е 

обявено за 

решаване 

дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

откр. 

заседания забава 

ИРЕНА ЯНКОВА 433/2010 ЗУТ и ЗКИР  15.3.2011 21.4.2011 6 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 570/2010 ЗУТ и ЗКИР  22.3.2011 28.4.2011 6 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 70/2011 ЗСПЗЗ  26.4.2011 09.6.2011 13 дни 

РАДОСТИН 

РАДКОВ 110/2011 КСО и ЗСП  04.4.2011 09.6.2011 35 дни 

РАДОСТИН 

РАДКОВ 133/2011 ЗУТ и ЗКИР 16.5.2011 23.6.2011 7 дни 

РАДОСТИН 

РАДКОВ 139/2011 ЗУТ и ЗКИР 12.5.2011 07.7.2011 25 дни 
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Общ брой постановени решения за периода 01.01.2012г.  -  29.02.2012г. 

     

съдия 

общ бр.постановени 

решения  - 2012 г.    

ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ 7    

БОЙКА ТАБАКОВА 24    

РАДОСТИН РАДКОВ 2    

ИРЕНА ЯНКОВА 19    

ГАЛИНА ДИНКОВА 16    

ДАРИНА ДРАГНЕВА 21    

РАЙНА ТОДОРОВА 21    

МИХАИЛ РУСЕВ 21    

 

 

При проверка на делата, приключили с решения през проверяваните 

периоди – 2010г., 2011г. и за януари - февруари 2012г., включително и относно 

постановените решения извън срока по чл. 172, ал. 1 АПК през 2010 г., по 

състави, се установи следното: 

 Натовареността на съдиите от Административен съд – Стара Загора не е 

висока. Средният брой на постановените съдебни актове за 2010г. и 2011г. е 

около  100 бр. на съдия годишно. Прави добро впечатление постановяването на 

по-голямата част от съдебните актове в срок, като допуснатите отклонения са 

минимални  - забавата при обявяване решенията е от няколко дни до месец след 

законоустановения едномесечен срок.  

 

                          ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Съгласно предоставената от АдС - Стара Загора информация относно 

резултатите от инстанционния контрол на съдебните актове, за проверяваните 

периоди, данните по съдии са следните: 

- съдия Пламен Петрунов  

Постановени решения след едномесечния срок за 2012г.:   

      

съдия № дело правно основание 

дата на с.з., когато 

делото е обявено за 

решаване 

дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

откр. 

заседания забава 

БОЙКА 

ТАБАКОВА 274/2011 ЗОС 13.12.2011 21.1.2012 8 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 352/2011 ДОПК  29.11.2011 10.1.2012 12 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 370/2011 ДОПК  29.11.2011 06.1.2012 8 дни 

ИРЕНА ЯНКОВА 478/2011 АПК 29.11.2011 11.1.2012 13 дни 
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                                                               – за 2010г.: обжалвани съдебни актове 12 бр. 

(решения 9 бр., определения 3 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 5 

бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от ВАС определения – 

оставени в сила 4 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 8 бр. 

(решения 6 бр., определения 2 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 5 

бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от ВАС определения – 

оставени в сила 2 бр., отменени изцяло 1 бр.; 

                                                                  - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 5 бр. (решения 4 бр., определения 1 бр.); върнати от ВАС 

решения – отменени изцяло 2 бр.; 

 

- съдия Радостин Радков  

                                                                - за 2010г.: обжалвани съдебни актове 25 бр. 

(решения 16 бр., определения 9 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

14 бр., отменени изцяло 4 бр., обезсилени 1 бр., частично отменени и обезсилени 

2 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 5 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 34 бр. 

(решения 19 бр., определения 15 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

8 бр., отменени изцяло 6 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 14 

бр., отменени изцяло 5 бр., обезсилени 1 бр.; 

                                                                - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 7 бр. (решения 5 бр., определения 2 бр.); върнати от ВАС 

решения – оставени в сила 3 бр., отменени изцяло 2 бр., обезсилени 1 бр., 

върнати от ВАС определения – оставени в сила 2 бр., отменени изцяло 2 бр.; 

 

- съдия Бойка Табакова  

                                                                - за 2010г.: обжалвани съдебни актове 37 бр. 

(решения 18 бр., определения 19 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

14 бр., отменени изцяло 5 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от 

ВАС определения – оставени в сила 12 бр., отменени изцяло 7 бр., частично 

отменени и обезсилени 1 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 26 бр. 

(решения 18 бр., определения 8 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

12 бр., отменени изцяло 4 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от 

ВАС определения – оставени в сила 7 бр., отменени изцяло 2 бр.; 

                                                                - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 6 бр. (решения 4 бр., определения 2 бр.); върнати от ВАС 

решения – отменени изцяло 1 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати 

от ВАС определения – оставени в сила 2 бр., частично отменени и обезсилени 1 

бр.; 

- съдия Галина Динкова  

                                                               - за 2010г.: обжалвани съдебни актове 32 бр. 

(решения 22 бр., определения 10 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 
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16 бр., отменени изцяло 4 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 5 

бр., отменени изцяло 2 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 23 бр. 

(решения 16 бр., определения 7 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

8 бр., отменени изцяло 5 бр., обезсилени 1 бр., обявени за нищожни 1 бр.; 

върнати от ВАС определения – оставени в сила 10 бр.; 

                                                                - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 7 бр. (решения 7 бр., определения 0 бр.); върнати от ВАС 

решения – оставени в сила 3 бр.; върнати от ВАС определения – 0 бр.; 

 

- съдия Ирена Янкова  

- за 2010г.: обжалвани съдебни актове 28 бр. 

(решения 22 бр., определения 6 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

15 бр., отменени изцяло 4 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от 

ВАС определения – оставени в сила 1 бр., отменени изцяло 3 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 26 бр. 

(решения 20 бр., определения 6 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

9 бр., отменени изцяло 4 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 5 

бр., отменени изцяло 2 бр.; 

  - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 7 бр. (решения 5 бр., определения 2 бр.); върнати от ВАС 

решения – оставени в сила 3 бр., отменени изцяло 2 бр.; върнати от ВАС 

определения – оставени в сила 1 бр., отменени изцяло 1 бр.; 

 

- съдия Дарина Драгнева  

- за 2010г.: обжалвани съдебни актове 31 бр. 

(решения 24 бр., определения 7 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

21 бр., отменени изцяло 3 бр., обезсилени 1 бр., частично отменени и обезсилени 

1 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 7 бр., отменени изцяло 3 

бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 25 бр. 

(решения 15 бр., определения 10 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

9 бр., отменени изцяло 5 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от 

ВАС определения – оставени в сила 5 бр., отменени изцяло 5 бр.; 

 - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 9 бр. (решения 9 бр., определения 0 бр.); върнати от ВАС 

решения – оставени в сила 2 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 

1 бр.; 

- съдия Райна Тодорова  

- за 2010г.: обжалвани съдебни актове 31 бр. 

(решения 18 бр., определения 13 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 

12 бр., отменени изцяло 3 бр., обезсилени 3 бр.; върнати от ВАС определения – 

оставени в сила 10 бр., отменени изцяло 4 бр.; 
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                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 24 бр. 

(решения 15 бр., определения 9 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила  

14 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; върнати от ВАС определения – 

оставени в сила 8 бр., отменени изцяло 1 бр.; 

  - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 6 бр. (решения 6 бр., определения 0 бр.); върнати от ВАС 

решения – оставени в сила 1 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 

2 бр.; 

        - съдия Михаил Русев  

- за 2010г.: обжалвани съдебни актове 16 бр. 

(решения 11 бр., определения 5 бр.); върнати от ВАС определения – оставени в 

сила 4 бр., отменени изцяло 1 бр.; 

                                                                - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 20 бр. 

(решения 12 бр., определения 8 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила  

8 бр., отменени изцяло 4 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр., обезсилено 

поради оттегляне на жалбата 1 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в 

сила 6 бр., обезсилени 1 бр.; 

  - за януари - февруари 2012г.: обжалвани 

съдебни актове 5 бр. (решения 4 бр., определения 1 бр.); върнати от ВАС 

решения – оставени в сила 1 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 

2 бр. 

           Обобщената информация за АдС – Стара Загора за трите периода на 

проверката е следната: 

- за 2010г.: обжалвани съдебни актове 212 бр. (решения 140 бр., 

определения 72 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 97 бр., отменени 

изцяло 23 бр., обезсилени 5 бр., частично отменени и обезсилени 6 бр.; върнати 

от ВАС определения – оставени в сила 48 бр., отменени изцяло 20  бр., отменени 

частично и обезсилени 3 бр.; 

           - за 2011г.: обжалвани съдебни актове 186 бр. (решения 121 бр., 

определения 65 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила  73 бр., 

отменени изцяло 28 бр., обезсилени 2 бр., обявени за нищожни 1 бр., частично 

отменени и обезсилени 5 бр.; върнати от ВАС определения – оставени в сила 57 

бр., отменени изцяло 16 бр., обезсилени 2 бр.; 

           - за януари - февруари 2012г.: обжалвани съдебни актове 52 бр. (решения 

44 бр., определения 8 бр.); върнати от ВАС решения – оставени в сила 13 бр., 

отменени изцяло 7 бр., обезсилени 1 бр., частично отменени и обезсилени 1 бр.; 

върнати от ВАС определения – оставени в сила 9 бр., отменени изцяло 3 бр., 

частично отменени и обезсилени 1 бр. 

 

 Видно от направената и предоставена справка относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че голямата част от 

постановените съдебни актове от съдиите в АдС - Стара Загора са потвърдени от 

Върховния административен съд, което е показател за добро професионално 

ниво. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Административен съд- 

Бургас е много добра и това в голяма степен се дължи както на усилията на 

Административния ръководител – председател на АдС - Стара Загора съдия 

Пламен Петрунов, така и на съдебният администратор на съда – Ивелина Колева. 

Отделните служби работят ефективно, при отлично взаимодействие по между 

им, поради което административното обслужване на гражданите се извършва 

своевременно и бързо. 

Организацията на дейността по образуването и движението на 

административните  дела също е много добра. 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 на документа в съда. 

Регистратурата и деловодството работят много добре, въпреки крайно 

лошите битови условия и постъпващите книжа своевременно се вписват, 

обработват, подготвят за доклад и се докладват на съдията. Своевременно се 

изготвят и се изпращат на страните призовките и съобщенията по делата. 

Върнатите призовки и съобщения се проверяват и своевременно се докладват на 

съответния съдия. Не бяха констатирани отложени съдебни заседания заради 

невръчени или лошо връчени (в нарушение на ГПК) призовки на страните. 

Постъпилите в съда книжа се предават в повечето случаи същия ден на 

административния ръководител на съда за образуване на делата и разпределение 

на съдията-докладчик, съобразно принципа на случайния избор. 

Разпределението на делата се извършва от Председателя на съда, при спазване 

принципа на случайния избор, според чл.46, ал.1 ПАРОАВАС, като 

предоставената от ВСС програма се експлоатира коректно.  

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват 

своевременно. Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и 

изчерпателно. Постъпващите по делата книжа се прикрепват последователно и 

се номерират коректно от съдебните служители. Не бе установено 

несвоевременно изпълнение на разпорежданията, определенията и резолюциите 

на съда от страна на деловодителите.  

Установено бе, че съдиите в Административен съд – Стара Загора, въпреки, 

че работят в много лоши битови условия, полагат усилия и спазват двумесечния 

срок  по чл. 157, ал. 1 АПК, без изключение. През проверявания период са се 

произнасяли в кратки срокове – от един до пет дни по докладваните им дела, 

проверявайки редовността и допустимостта, съобразно разпоредбите на чл. 158 и 

чл. 159 АПК, с изключение на случаите, при които е ползван отпуск по болест от 

съдията-докладчик. 
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 В случаите на оставяне без движение жалбата, жалбоподателите са 

уведомявани своевременно за дадените указания. Съдът е давал изчерпателни 

указания за отстраняване на нередовностите по жалбите, по изключение е 

допускано повторно оставяне жалбата без движение. В хода на проверката бе 

установено, че по някои от проверените дела (адм. дело № 108/2011г., адм. дело 

№ 497/2010г., адм. дело № 98/2010г., адм. дело № 591/2009г.), заинтересованите 

страни се конституират като ответници, което проверяващите считат за неточно 

и несъобразено с конкретното качество на участниците в процеса. 

Делата най-често са отлагани за събиране на доказателства, както и за 

изготвяне на допълнителни задачи на вещото лице, които са възлагани по искане 

на страните и по преценка на съда. Не бе констатирано като практика забавяне на 

съдебното производство и отлагане на съдебните заседания, поради 

непредставяне в срок на заключенията по допуснатите съдебни експертизи или 

поради многобройни, допълнителни искания от страните. По някои от 

цитираните дела се установи, че не са приложени дисциплиниращи мерки за 

участниците в административния процес (показателно в този смисъл е адм. дело 

№ 158/2011г.), с цел максимална ефективност на съдебното производство. 
При отлагане на делата следващото с.з. е насрочвано при спазване срока по 

чл. 139, ал.1 АПК, с изключение на тези, насрочени след съдебна ваканция, 
предвид ползване на годишните отпуски на магистратите. 

Нередовното призоваване много рядко е причина за отлагане на делото, 

което е показател за добра организация на работата на съдебните служители в 

специализираната администрация.  

Към делата се прилагат заявки, в които се отразяват лицата, запознавали се с 

делото, с дата и подпис на заявителя. 

По постъпили искания за спиране на предварителното изпълнение на 

оспорени административни актове съдиите се произнасят своевременно, с 

определения по хода на делото. В тези случаи, в АдС - Стара Загора няма 

практика да се разделят производствата и по особените искания да се образуват 

отделни дела. 

Призоваването по електронен път не се използва често, въпреки създадените 

условия за това, включително и чрез интернет страницата на съда, тъй като 

страните рядко посочват електронен адрес. 

Добро впечатление прави и липсата на неприключени дела, образувани 

преди 01.01.2011г. дела (без спрените производства).  

По отношение на делата с отменен ход по същество се налага извода, че 

някои от съдиите не проучват достатъчно подробно и в пълнота разпределените 

им дела. Броят на тези дела е сериозен, като в преобладаващата част от случаите 

отмяната на хода се дължи на недобрата подготовка на конкретното дело за 

разглеждането му в открито с.з. или до обявяването му за решаване. Като 

последица от това са постановените определения за отмяна на хода по същество, 

поради неизясняване на делото от фактическа страна. Най - голям брой такива 

дела с отменен ход по същество са на доклад на съдия Ирена Янкова. По някои 

от делата бе констатирано, че без да е отменено определението, с което е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване, е възобновено съдебното 
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дирене и насрочено о.с.з. Наложителна е препоръката съдия Янкова да извършва 

по-задълбочена и прецизна проверка на книжата по делото, представени от двете 

страни и приети като доказателства, с оглед  преодоляване забавянето на 

съдебното производство с отмяна хода по същество, поради неизясняване делото 

от фактическа страна.   

Проверяващите считат, че е необходимо по-задълбочено проучване на 

данните, касаещи допустимостта на жалбите, с оглед постигане бързина на 

процеса, особено при направено изрично възражение. По този начин, 

констатираното по някои от делата с приети недопустими жалби би се избегнало. 

Безспорно е и това, че в зависимост от предмета на спора, би било наложително 

назначаването на СТЕ за установяването на правен интерес в процеса, но при 

проверката в АдС-Стара Загора такива случаи не бяха установени. 

Констатирано бе, че указанията към страните в болшинството от случаите са 

конкретни, а не бланкетни. Препоръчително е още по - задълбочено 

предварително проучване на претенцията и необходимите за изясняването на 

спора от фактическа страна доказателства, за да се избегне постановяването на 

определения за отмяна на дадения ход на делото по същество или за 

прекратяване на производството поради недопустимост на жалбата. В тази 

връзка, добро впечатление прави работата на съдия Р.Тодорова, която за 2010г. е 

отменила хода по същество на 10 бр. дела, а за 2011г. – само по 1 дело, както и 

съдия М. Русев, който за целия период на проверката е допуснал отмяна хода по 

същество само по 6 бр. дела. 

По делата, по които производството е спряно, поради наличие на 

преюдициален спор, периодично са извършвани справки. Не бяха констатирани 

случаи на забавяне на съдебното производство поради несвоевременното му 

възобновяване при  отпаднали пречки за движението му.  

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 прецизно и своевременно. Не бе констатира 

забавяне на съдебното производство по образуваните и свършени частни 

административни дела. 

По голяма част от  делата, съдебните решения  са постановявани в срока по 

чл. 172, ал. 1 от АПК, като допуснатите отклонения са минимални от няколко 

дни до месец след едномесечния срок. Проверяващият екип счита, че съдиите 

независимо от минималните пропуски при приключването на делата, работят 

много добре.  

В хода на извършената комплексна планова проверка се установи, че 

съдиите, както и съдебните служители в АдС - Стара Загора изпълняват 

задълженията си точно и отговорно, работят много добре по образуването 

движението и приключването на административните дела. Известни пропуски, 

посочени в обстоятелствената част на настоящия акт, са допуснати от съдия 

Янкова. Наред с допуснатите от нея най-много дела, с отменен ход по същество, 

което сочи за недостатъчна предварителна подготовка преди да бъде обявено 
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съдебното дирене за приключило, бяха констатирани и множество неясни, 

изготвени нечетливо ръкописни съдебни актове (определения и разпореждания), 

което затруднява страните и съдебните служители, и води до непълнота на 

информацията в деловодната система на съда, по съответното дело. В тази 

връзка, проверяващите считат за наложително да препоръчат съдия Ирена 

Янкова да подобри работата си и в бъдеще да не допуска постановяване на 

неясни, неточни и нечетливи ръкописни съдебни актове. 

 

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. Административното ръководство на Административен съд - Стара 

Загора, в лицето на Административния ръководител – председател на 

съда и на съдебния администратор, да продължи и в бъдеще много 

добрата организация и контрол на дейността в Административен съд - 

Стара Загора, констатирани при извършената настояща комплексна 

планова проверка, въпреки лошите битови условия за функциониране 

на съда; 

 

2. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Стара Загора 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; 

 

3. Съдиите от Административен съд - Стара Загора да ползват 

предвидените процесуални правила за дисциплиниране на 

участниците в процеса; 

 

4. Съдиите от Административен съд - Стара Загора и особено съдия 

Ирена Янкова, допуснала най-голям брой дела с отменен ход по 

същество, да извършват по-задълбочена предварителна подготовка на 

делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди 

обявяване ход на делата по същество, с цел недопускане 

неоснователно забавяне на съдебното производство; 
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5. Съдия Ирена Янкова да постановява съдебните си актове ясно и 

прецизно, чрез осигурената за съда техника и софтуерни продукти, в 

интерес на страните в процеса и с оглед пълнота на деловодната 

система в Административен съд - Стара Загора; 

 

6. Съдиите от Административен съд - Стара Загора да полагат усилия и 

за в бъдеще да постановяват съдебните си актове, съобразно 

изискването по чл. 172, ал. 1 от АПК; 

 

7. Председателят на Административен съд - Стара Загора да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и в едномесечен срок от 

получаване на Акта 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 срок 

постоянен за изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

Административен съд – Стара Загора да предприеме конкретни мерки, за които 

да уведоми писмено, в двумесечен срок 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 и други вътрешни документи. 

 

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 - Стара Загора, 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 


