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Плановата проверка в АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН е 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-91/04.10.2012г. 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 09.10.2012г. – 12.10.2012г. от 

инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и 

експерт МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Административен съд 

– Сливен по образуването, движението и приключването на 

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

2011г. и м. януари 2012г. – м. октомври 2012г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на деловодните 

книги и делата, анализ на документацията, индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от АдС - 

Сливен, съобразно писмо изх. № И-01-88/03.08.2012г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна система, заповеди, годишните 

доклади на съда за 2011г. и 2012г., административни дела, по които 

производството е спряно, всички ненасрочени дела, всички дела с отменен 

ход по същество, както и произволно посочени административни дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Административен съд – Сливен в периода от 01.03.2007 г. до 

20.05.2012 г. се е помещавал в три стаи в сградата на Съдебна палата гр. 

Сливен, пл. „Хаджи Димитър” № 2. От 21.05.2012г. е преместен в нова 

административна сграда на бул. „Цар Освободител” № 12. В съда са 

осигурени отлични условия за упражняване правомощията на съдиите, за 

дейността на съдебните служители и за ефективно обслужване на 

гражданите.  

И двете съдебни зали са оборудвани със звукозаписна техника, като 

съхраняването на звукозаписите е вменено в задължение на системния 

администратор. 

Деловодната системата в Административен съд – Сливен е въведена 

и  функционира от 01.03.2007 г., а от 19.04.2007 г. е въведена системата за 

случайно разпределение на делата. 

В съда е изградена локална компютърна мрежа, в която са включени 

всички работни места.  
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Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти в   

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

Внедрени са следните програмни продукти: 

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

предоставена от ВСС, която функционира от м. април 2007 г.; 

 - САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, 

клон Варна, която функционира от м. март 2007 г.; 

  - АSWIN счетоводна програма на Омега тим, която функционира от 

м. март 2007 г. до м. декември 2009 г.; 

 - Единен счетоводен продукт „Бизнес процесор” WEB версия 

счетоводство, която функционира от м. януари 2010 г.  

 - RZWIN програмен продукт за работна заплата на Омега тим, която 

функционира от м. март 2007 г.  

 - HONWIN програмен продукт за хонорари (вещи лица) на Омега 

тим, която функционира от м. март 2007 г. 

 - LSWIN Кадри/Личен състав на Омега тим, която функционира от 

м. юни 2008 г.; 

 - Правно-информационна система „APIS”. 

Административен съд – Сливен има действаща Интернет страница, 

където в изпълнение на Закона за съдебната власт се публикуват всички съдебни 

актове при спазване ограниченията, предвидени в Закона за защита на личните 

данни и Закона за защита на класифицираната информация. Председателят на съда е 

утвърдил със заповед № 81/12.11.2009г. специални Вътрешни правила за 

публикуването на съдебните актове в АдС – Сливен, съобразно изискването на чл. 64 

от Закона за съдебната власт, които са актуализирани със Заповед № РД-13-

167/30.07.2012г. 

  

           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Към 09.10.2012г. общата щатна численост на персонала в 

Административен съд – Сливен е 31 щатни бройки, от които: 

1.  7 броя магистрати: административен ръководител – председател – 

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

председател  2 щ. бр., съдия  4 щ. бр. 

2.  22 броя съдебни служители: - съдебен администратор 1 щ. бр., 

главен счетоводител 1 щ. бр., административен секретар 1 щ. бр., системен 

администратор 1 щ. бр., съдебен помощник 2 щ. бр., призовкар 2 щ. бр., 

съдебен секретар 5 щ. бр., съдебен деловодител  6 щ. бр., шофьор 1 щ. бр., 

чистач 2 щ. бр. 

Незаетите щатни длъжности са домакин и касиер.  

В съда липсва архивар, като функциите на тази щатна длъжност се 

изпълняват от всеки деловодител на съответния състав, на доклад на който 

е приключеното дело. Ръководството на съда вижда организационни и 
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персонални промени в щата за осигуряване на лице, което да изпълнява 

дейността по архивирането на делата, които усилия се споделят и 

подкрепят от проверяващия екип.   

Административното ръководство на Административен съд – Сливен 

се осъществява от Административен ръководител – Председател на съда, 

от двама Заместник административни ръководители – Заместник 

председатели на Административен съд - Сливен, съдебен администратор и 

административен секретар. 

 Владимир Иванов Първанов е назначен на длъжност 

“Административен ръководител – Председател” на Административен съд – 

Сливен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 54 от 

20.12.2006 г. и е встъпил в длъжност на 03.01.2007 г. С решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 4 от 26.01.2012 г. съдия Владимир Иванов 

Първанов е назначен за втори мандат на длъжността “Административен 

ръководител – Председател” на Административен съд – Сливен.  

  Слав Иванов Бакалов е назначен на длъжност “съдия” в 

Административен съд – Сливен с решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 54 от 20.12.2006 г. и е встъпил в длъжност на 15.02.2007 г. 

Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 14 от 

25.04.2007 г. е назначен за Заместник административен ръководител – 

Заместник председател на Административен съд – Сливен и е встъпил в 

длъжност на 14.05.2007 г.  

        Светлана Костадинова Драгоманска - Стефанова е назначена на 

длъжност “съдия” в Административен съд – Сливен с решение на Висшия 

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

на 15.02.2007 г. Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол 

№ 50 от 04.12.2009 г. е назначена за Заместник административен 

ръководител – Заместник председател на Административен съд – Сливен и 

е встъпила в длъжност на 07.12.2009 г.  

 Мариана Иванова Едрева е назначена на длъжност “съдебен 

администратор” с трудов договор, считано от 10.11.2008 г., след 

провеждане на конкурс.  

 Цонка Георгиева Цонева е преназначена от длъжност „съдебен 

секретар” на длъжност “административен секретар”, считано от 

01.12.2007г. 

Деловодителите в служба „Съдебно деловодство” са разпределени по 

състави, съгласно Заповед № 49/18.05.2009 год. на Председателя на 

Административен съд – Сливен. 

С протокол № 1 от 17.04.2007 г. на Общо събрание на съдиите при 

Административен съд – Сливен са определени съставите за разглеждане на 

КАНД. Взето е решение при отсъствие на председателя на съдебния 

състав, същият да се замества от съдия по старшинство, а при отсъствие на 

член на състава – да се замества от съдия от другия съдебен състав. На 
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събранието е взето и решение за определяне на седмични дежурствата на 

съдиите в Административен съд – Сливен, съобразно предварително 

утвърден график. Зам. административните ръководители на съда 

председателстват касационните съдебни състави. 

През отчетните периоди съдиите и съдебните състави, разглеждащи 

първоинстанционни и касационни адм. дела са както следва: 

 

Първоинстанционни състави - 

-за 2011г.: 

І състав – Владимир Първанов 

ІІІ състав – Слав Бакалов 

ІV състав – Галя Иванова 

V състав – Иглика Жекова 

VІ състав – Детелина Бозукова 

VІІ състав – Стела Динчева 

VІІІ състав – Светлана Драгоманска 

        -за 2012г. 

І състав – Владимир Първанов 

ІІІ състав – Слав Бакалов 

ІV състав – Галя Иванова 

V състав – Иглика Жекова 

VІ състав – Детелина Бозукова 

VІІ състав – Стела Динчева 

VІІІ състав – Светлана Драгоманска 

 

         Касациони състави  

        -за 2011г.: 

І състав: 

Председател: Светлана Драгоманска 

Членове: Галя Иванова и Иглика Жекова 

ІІ състав: 

Председател: Слав Бакалов  

Членове: Детелина Бозукова и Стела Динчева 

 

       -за 2012г.: 

І състав: 

Председател: Светлана Драгоманска 

Членове: Галя Иванова и Иглика Жекова 

 

ІІ състав: 

Председател: Слав Бакалов  

Членове: Детелина Бозукова и Стела Динчева 
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През периодите на проверката – 2011г. и м. януари – м. септември 

2012г., се е налагала смяна на касационните състави, за което са издавани 

нарочни заповеди от Председателя на съда. 

В съда няма обособени отделения и специализирани състави.  

Със заповед № 34/23.04.2007г. са регламентирани дежурствата на 

съдиите в АдС-Сливен, съобразно предварително утвърден от 

председателя график. Със същата заповед е определено разглеждането на 

делата по Глава ХV от АПК и др. производства, за които е необходимо 

незабавно произнасяне, да се разглеждат от дежурен съдия. 

Изготвените от административния секретар месечни графици на 

заседанията, се утвърждават от административния ръководител и се 

публикуват на вътрешната електронна страница на съда.  

 

3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

В АдС - Сливен, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание, 

считано от 01.01.2012г. съдебните служители са 22 на брой, разпределени в 

обща администрация, специализирана съдебна администрация и технически 

длъжности, посочени по-горе. Деловодителите в служба „Съдебно 

деловодство” са разпределени със Заповед № 49/18.05.2009г., по съдии-

докладчици, като един от деловодителите е определен за двама съдии. 

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

функциониращата „Съдебна административна система” (САС). 

Информационната система функционира много добре. Базата данни в 

същата се поддържа и попълва от всеки деловодител на състава, съобразно 

утвърдените длъжностни характеристики. 

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

книги и регистри: 

-Азбучен указател за образуваните първоинстанционни дела и 

Азбучен указател за образуваните касационни дела – води се по 1 том на 

година – за 2011г. и за 2012г. Азбучниците са номерирани и подпечатани,  

водят се на електронен носител и в края на годината се разпечатват, 

номерират, прошнуроват и подписват от Председателя на съда. 

-Описна книга на административните първоинстанционни и 

касационни дела - за 2011г. (по 1 том) и 2012 г. ( по 1 том.) Книгите са 

прошнуровани, номерирани и подпечатани, водят се съобразно 

изискванията, точно и пълно. Книгите ежемесечно се проверяват от 

съдебния администратор, с дата и подпис от извършената проверка. Водят 

се пълно и прецизно; 

-Книга за открити съдебни заседания на административните дела за 

2011г. (2 тома за първоинстанционни дела и 1 том касационни дела) и 2012 

г. (1 том). Същите са номерирани и прошнуровани, водят се точно и 

четливо.  
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-Книгата за открити заседания първоинстанционни дела за 

01.12.2011г. – 27.12.2011г. не е подпечатана и не е подписана от 

Председателя на съда, както и тази от 03.01.2012г. Съдебните актове се 

обявяват в графа 9 от книгата, чрез залепяне на диспозитива на акта, от 

деловодителя на състава. Книгите се проверяват ежемесечно от съдебния 

администратор, което се удостоверява с дата и подпис. 

-Книга за закрити заседания - за 2011г. (1 том за 

първоинстанстанционни дела и 1 том за касационни дела) и 2012 г. (по 1 

том за първоинстанционни дела и за касационни дела). Книгите са 

номерирани, прошнуровани и подпечатани. Съдържат ежеседмични 

разпечатки от ел. деловодна програма – САС. Не се проверяват от 

съдебния администратор. Книгата за 2012г. не е подпечатана и подписана 

от административния ръководител; 

-Книга за връчени книжа и призовки за периода от 2010г. – до 2012г. 

(1 том) – номерирана и подпечатана, но нечетливо попълвана на места; 

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 

съдържа две заявления за достъп до обществена информация и 

диспозитивите на постановените решения. Книгата се води точно и 

четливо от служба „Регистратура”; 

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

„Регистратура” на електронен носител и в изпълнение на заповед №РД-13-

2/04.01.2010г. на Председателя на съда се правят ежедневни разпечатки. 

Изходящият дневник за 2012г. съдържа разпечатки за постъпленията през 

2012г., без подпис и печат. Дневниците са номерирани;  

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

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

ежедневни разпечатки в края на всеки работен ден. Дневникът за 2011г. е 

подпечатан и подписан, а за 2012г. съдържа само ежедневните разпечатки,  

с номерирани страници, без подпис и печат; 

-Книга по чл. 251 АПК за периода 2008г.-2012г. – книгата не е  

прошнурована, номерирана и подпечатана, води се от служба „Съдебно 

деловодство”; 

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

съдебен деловодител в служба „Регистратура”. Ежемесечно се проверява 

от съдебния администратор, което се удостоверява с подпис. 

 Със заповед № РД-13-166/19.09.10.2011 г. са утвърдени Правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес, по 

реда на чл. 42,ал.4 и сл. от ГПК. 

Вътрешният ред за безплатен отдалечен достъп до данните на 

Имотния регистър на АП към МП, е определен със заповед № РД-13-

44/17.03.2010г.  

С нарочна заповед № РД-47/27.04.2009г. (актуализирана със заповед 

№ 66/25.09.2009г.) е утвърдена Вътрешна наредба за документооборота по 
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съдебните дела в АдС-Сливен, с която се регламентира и дейността на 

съдебния архив в АдС-Сливен. Всеки от деловодителите на съответните 

състави, архивират и отговарят за дейността, съобразно заповед № 

103/29.12.2009г., поради липса на отделна щатна бройка за архивар.  

С цитираната вътрешна наредба е наредено книжата, отнасящи се до 

висящи дела, да се предават в деловодството, в деня на постъпването им и да 

се докладват на съдията-докладчик.  С наредбата е разпоредено призовките 

по новообразуваните дела да се изпращат от служба „Съдебно 

деловодство” в тридневен срок, след акта за насрочването им. Най - късно 

на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството, е 

указано служба „Съдебно деловодство” да изготвя и изпраща обявления на 

страните, за което да извършва отбелязване върху решението. 

С наредбата е указано получените в деловодството жалби и протести да 

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

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

докладчик, заедно с делото или обжалвания акт, най- късно три дни след 

постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане на срока 

за това. Служба „Съдебно деловодство”да изготвя и отразява в описната 

книга писмата, с които делата се изпращат на ВАС или се връщат на 

първоинстанционния съд. 

Разпоредено е всички изпълнителни листове да се издават по молба 

на страните най - късно в седемдневен срок от влизане на съдебния акт в 

сила /съответно от връщане на делото от ВАС/ или от постъпване на 

молбата. За присъдените в полза на държавата суми да се издава служебно 

изпълнителен лист, който се изпраща на АДВ, ведно с разписка, чрез която 

Агенцията да уведоми съда за образуваното изпълнително дело. 

Председателят на съда е възложил системния контрол по изпълнение на 

наредбата на съдебния администратор. 

Със заповед № 75/2007 г. на Председателя е наредено ежемесечно 

всеки деловодител от служба „Съдебно деловодство” да извършва 

проверка на спрените производства и ненасрочените дела и да докладва на 

съдията-докладчик. 

Председателят на съда е определил съдебен служител - деловодител, 

който да изпълнява функциите на служител по сигурността на 

информацията. Със заповед № 69/22.12.2008г. е възложено на съдебен 

деловодител да изпълнява функциите „Завеждащ регистратура за 

класифицирана информация, като при отсъствието на титуляра е 

определен друг служител да изпълнява възложените със заповедта 

служебни задължения. В процес на обособяване е регистратура за 

класифицирана информация, оборудвана съобразно изискванията на ЗЗКИ.  

Съгласно Заповед № РД-13-30/05.03.2010г. на Председателя на съда 

справки в Национална база данни „Население” се извършват от Веселина 

Казакова- съдебен деловодител, съобразно разпоредбите на Наредба № 
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14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт. Информацията се отразява в специален 

регистър за 2010г.-2012г. от деловодителя, направил съответната справка. 

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта от 

Регистъра на съдебните решения по чл. 235 ал.5 от ГПК. – решение по адм. 

дело № 299/2011г., (обявено за решаване на 15.11.2011г., съдебният акт е 

постановен на  18.11.2011г. и е обявен на същата дата в Книгата за открити 

заседания),  решение по адм. дело № 324/2011г., (обявено за решаване на 

21.11.2011г., съдебният акт е постановен на 24.11.2011г., обявен на същата 

дата в книгата за открити заседания), решение по адм.дело № 342/2011г., 

(обявено за решаване на 13.12.2011г., съдебният акт е постановен на  

21.12.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по адм. дело № 

114/2011г., (обявено за решаване на 01.06.2011г., съдебният акт  е 

постановен на  03.06.2011г., обявен в книгата на същата дата), решение по 

адм. дело № 113/2011г., (обявено за решаване на 02.06.2011г., съдебният 

акт е постановен на  03.06.2011г., обявен в книгата на същата дата) 

решение по адм. дело № 114/2011г., (обявено за решаване на 01.06.2011г., 

съдебният акт  е постановен на  03.06.2011г., обявен в книгата на същата 

дата), решение по адм. дело № 322/2011г., (обявено за решаване на 

21.11.2011г., съдебният акт  е постановен на  24.11.2011г., обявен в книгата 

на същата дата, делото е върнато в канцеларията на съда на 25.11.2011г.), 

решение по адм. дело № 323/2011г., (обявено за решаване на 11.11.2011г., 

съдебният акт  е постановен на  15.11.2011г., обявен в книгата на същата 

дата), решение по адм. дело № 158/2012г., (обявено за решаване на 

02.08.2012г., съдебният акт  е постановен на  03.08.2012г., обявен в книгата 

на същата дата), решение по адм. дело № 29/2012г., (обявено за решаване 

на 19.08.2012г., съдебният акт  е постановен на  21.03.2012г., обявен в 

книгата на същата дата). 

Проверката не установи пропуски и несъответствия между датата на 

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

датата на акта в Регистъра на съдебните решения.  

В регистъра са подредени по месеци диспозитивите на постановените 

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

Констатирано бе при проверката на деловодните книги - описната 

книга, книгата за  открити заседания и регистъра на съдебните решения, че 

същите се проверяват ежемесечно от съдебния администратор, което се 

удостоверява с подпис и дата. 

Деловодните книги и регистри се водят добре, съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС, с констатираните по-горе слабости, част от 

които бяха отстранени още в хода на комплексната проверка. 

Препоръчително е административният ръководител да упражнява контрол 
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за недопускане в бъдеще на пропуски при водене и съхраняване на 

деловодните книги и регистри. 

 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  
            АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 

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

функциониращата „Съдебна административна система” (САС) „Съдебно 

деловодство”. 

Разпределението на делата се извършва ежедневно от Валентина 

Петрова Захариева – съдебен деловодител, съгласно Заповед № 

26/19.04.2007 г. на Председателя на съда, като в нейно отсъствие е 

определена Цонка Георгиева Цонева – административен секретар. 

Извършеното разпределение се отразява в протокол само за конкретното 

дело, съдържащ данни за датата и часа на разпределението, номера и вида 

на делото и съдията докладчик. 

Определен е процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % 

на всички съдии, на Председателя на съда за двата проверявани периода – 

100 % за касационни дела и 40 % за първоинстанционните 

административни дела.  

Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на 

следващия ден от постъпването им на Председателя на съда или на 

зам.председателя, който определя вида и статистическия код и ако са 

налице процесуалните изисквания, предава книжата в служба „Съдебно 

деловодство” за образуване на делото и за определяне на съдията-

докладчик, съобразно принципа на случайния избор, от служител, 

определен със заповед № 26/19.04.2007г.  

Със заповед № 102/29.12.2009г. са утвърдени Вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата, които регламентират реда за 

извършването му и задължението към кориците на делата да се прилагат 

протоколи, съдържащи, дата, час, входящ №, № на делото, избрания съдия-

докладчик, подпис на разпределящ. 

Проверката установи, че всички дела са разпределени чрез програмата 

„Law Choice”, предоставена от Висшия съдебен съвет.  

С цитираната по-горе заповед № 34/23.04.2007г. е наредено 

постъпилите искания за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация, делата по глава ХV по АПК и др., за които се изисква 

незабавно произнасяне, да се разпределят на дежурен съдия, съгласно 

утвърдения от Председателя за съответната седмица график за 

дежурствата. 
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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 при 

разпределение на делата на случаен принцип.  

Според разпоредбата на чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС, книжата, по които 

се образуват дела, се предават на административния ръководител на съда 

или на определени от него съдия/съди, които образуват делото, ако са 

налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията 

докладчик, съобразно принципа на случайния подбор. В тази връзка, 

проверяващият екип счита за препоръчително случайното разпределение 

да се извършва от съдия. В негово отсъствие, да се прилага изключението 

по ал.2 на същия член, според което административният ръководител на 

съда може по изключение да възложи на съдебен служител извършването 

на техническата дейност по определяне на съдията докладчик. 

 
2. ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА 
 
През 2010 година в Административен съд – Сливен са постъпили 

общо 665  бр. дела ( 300 бр. първоинстанционни адм. дела, 47 бр. частни 

адм. дела и 318 бр. касационни дела), останали несвършени от минали 

години – 111 бр. дела (76 бр. първоинстанционни адм. дела и 35 бр. 

касационни дела) или общо за разглеждане – 776 бр.  адм. дела. От тях  

свършени през 2010 г. са 623 бр. дела ( 331 бр. първоинстанционни адм. 

дела, 47 бр. частни адм. дела и 245 бр. касационни дела).  

През 2011 година в Административен съд - Сливен са постъпили 

общо 699 бр. дела, 334 бр. първоинстанционни адм. дела, 42 бр. частни 

адм. дела и 323 бр. касационни дела), останали несвършени от минали 

години – 153 бр. дела (45 бр. първоинстанционни адм. дела и 108 бр. 

касационни дела) или общо за разглеждане – 852 бр.  адм. дела. От тях  

свършени през 2011 г. са 761 бр. дела (317 бр. първоинстанционни адм. 

дела, 42 бр. частни адм. дела и 402 бр. касационни дела).  

За периода 01.01.2012 г. – 30.09.2012 г. в АдС - Сливен са постъпили 

общо 437 бр. дела, (190 бр. първоинстанционни адм. дела, 55 бр. частни 

адм. дела и 192 бр. касационни дела), останали несвършени от минали 

години – 91 бр. дела (62 бр. първоинстанционни адм. дела и 29 бр. 

касационни дела) или общо за разглеждане – 528 бр.  адм. дела. От тях  

свършени са 438 бр. дела (188 бр. първоинстанционни адм. дела, 55 бр. 

частни адм. дела и 195 бр. касационни дела).  

Като  материя  от първоинстанционните дела преобладават делата по  

следните закони: Закона за устройство на територията, Закон за кадастъра 

и имотния регистър, Закон за държавния служител и ЗМВР, а по 

касационните дела: дела по жалби срещу наложените с наказателни 

постановления административни наказания за нарушения по Закон за 
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движение по пътищата, жалби срещу актове на Дирекция инспекция по 

труда, за нарушения по ЗМ и по ЗОП, за нарушения по ЗЗДС. 
 
Натовареност по щат и действителна натовареност за 2011г. е както 

следва: 

 

 Дела за разглеждане  Свършени дела  

Натовареност по щат 10,14  9,06 

Действителна натовареност 11,36 10,15 

 

   

НАСРОЧЕНИ  ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ  

АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 

 

Съдия  Владимир Първанов -  о.с.з. 18.10.2012 г.,  насрочeно 1 дело: 

     Адм. дело № 290/2011 г., на доклад на съдия Владимир Първанов, 

образувано на 19.10.2011 г. по постъпила на същата дата в съда жалба,  

подадена чрез административния орган – Командира на военно 

формирование с. Мокрен, против негова заповед от 07.03.2011 г., ведно със 

заверено копие от административната преписка. Делото е разпределено в 

деня на образуването му. С определение в з.з. от 31.10.2011г. е спряно 

производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт по 

адм.дело № 74/2011г. по описа на АС-Сливен. Към кориците на делото се 

съдържат ежемесечни разпечатки от деловодната програма на съда, 

относно висящността на преюдициалния спор, с дата и подпис на 

деловодителя. Видно от приложения препис от решение по 

преюдициалното дело, влязло в сила на 02.07.2012г., пречките за 

движението на адм.дело № 290/2011г. са отпаднали и производството по 

същото с определение в з.з. от 12.07.2012г., е възобновено. С  него са 

конституирани страните и делото е насрочено в о.с.з. на 18.09.2012г., 

когато за изясняване от фактическа страна е отложено и насрочено за 

18.10.2012г. 
        

 Съдия  Светлана Драгоманска  -  о.с.з. 22.10.2012г.,  насрочени 5 бр. 

дела: 

 Адм. дело № 230/2012 г. е образувано на 30.08.2012г. по постъпила 

същия ден в съда, чрез административния орган, жалба срещу 

уведомително писмо  от 14.08.2012 г. на директора на Районна 

здравноосигурителна каса /РЗОК/ - гр. Сливен, за неизплащане на 

дължими суми по някои клинични случаи. Към писмото на 

административния орган е приложено и копие от административната 

преписка по издаване на оспореното писмо. Делото е разпределено в деня 

на образуването му. С разпореждане от з.з. на 31.08.2012 г. съдът е 
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насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 24.09.2012 г., конституирал е 

страните, указвал им е възможността за писмен отговор, представяне на 

доказателства и доказателствената тежест, определил е срок, в който да 

изчерпят доказателствените си искания с предупреждение за санкцията по 

чл.89 ГПК, уведомил е ОП-Сливен за образуваното съдебно производство. 

В съда са постъпили допълнителни писмени доказателства от ответника. В 

о.с.з. на 24.09.2012 г. ход на делото е даден, в протокола е отразен доклад 

на съдията, изслушани са становищата на страните, приети са постъпилите 

писмени доказателства и след като страните са заявили, че нямат други 

доказателствени искания, съдебното дирене е приключено и е даден ход по 

съществото на спора. След приключване на устните състезания, съдът е 

констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна и следва да се 

съберат още доказателства, поради което определението за даване ход на 

делото по същество е отменено, възобновено е производството и за 

събиране на конкретни доказателства, за представянето на които е 

задължил административния орган, делото е отложено за 22.10.2012 г.  

Адм. дело № 109/2012 г. е образувано на 16.05.2012г. по постъпил на 

същата дата в съда, чрез административния орган,  протест от прокурор 

при Районна прокуратура /РП/ - Сливен срещу решение №17/15.12.2011 г. 

на Общинския съвет, гр. Твърдица, с което е дадено съгласие за отдаване 

под наем на язовир. Делото е разпределено в деня на образуването му.  

Към протеста не са приложени документи от административната преписка. 

С разпореждане от  з.з. на 17.05.2012г. от административния орган е 

изискано  да представи в седемдневен срок цялата относима към случая 

преписка и списък на заинтересованите лица в производството с актуални 

адреси за призоваване, с предупреждение за санкцията при неизпълнение. 

Изисканите от административния орган документи са постъпили в съда на 

30.05.2012 г. С разпореждане от з.з. на 31.05.2012г. съдът е насрочил 

делото за разглеждане в о.с.з. на 02.07.2012 г., конституирал е страните, 

копие от жалбата е връчено на ответника, указани са им възможността за 

писмен отговор, представяне на доказателства и доказателствената тежест, 

определен е срок, в който да изчерпят доказателствените си искания с 

предупреждение за санкцията по чл.89 ГПК. ОП-Сливен, в изпълнение на 

цитираното разпореждане, е уведомена за образуваното съдебно 

производство. Административният орган е задължен да представи свои 

конкретни нормативни актове. Изисканите правилник и наредба са 

представени с писмо от 08.06.2012 г. В о.с.з. на 02.07.2012 г. съдът  е дал 

ход на делото, конституирал е като страна в административното 

производство ОП - Сливен, а като заинтересована страна  - община 

Твърдица, задължил е кмета на община Твърдица, Общинския съвет –гр. 

Твърдица и Дирекция „Хидромелиорации” при Министерство на 

земеделието и храните да представят конкретно посочени писмени 

доказателства и нормативни актове, а с.з. е отложено за 10.09.2012 г. 
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Между двете заседания, своевременно са докладвани постъпилите молби 

от страните и третите задължени да представят доказателства лица, съдът 

се е произнесъл по тях в з.з., вкл. по събиране на още доказателства. В 

о.с.з. на 10.09.2012 г. е даден ход на делото, в протокола от заседанието е 

отразен доклад на съдията, изслушани са становища на страните, приети са 

писмените доказателства, изискани са допълнителни такива, открито е 

производство по оспорване на представен от заинтересованата страна 

документ. В следващото о.с.з. на 24.09.2012 г. съдът е дал ход на делото и 

го е докладвал, приел е писмените доказателства и служебно е допуснал 

извършването на съдебно-техническа експертиза с посочени задачи, 

назначил е вещо лице, на което е определил срок за изготвяне и 

представяне на заключението. С разпореждане от з.з. на 01.10.2012 г. съдът 

е напомнил на РП – Сливен да внесе определения депозит за експертизата 

и е предупредил, че при невнасяне на депозита делото ще бъде решено при 

наличния доказателствен материал. 

 Адм. дело № 174/2012 г. е образувано на 19.07.2012г. по постъпила 

същия ден в съда, чрез административния орган, жалба против заповед от 

21.05.2012 г. на кмета на община – Сливен, с която е одобрено частичното 

изменение на подробния устройствен план /ПУП/ само в част план за 

регулация /ПР/, за УПИ в ЦГЧ, ведно с копие от цялата административна 

преписка и списък на заинтересованите лица.  Делото е разпределено в 

деня на образуването му. С разпореждане от з.з. на 23.07.2012 г. жалбата е 

оставена без движение като нередовна с указания до жалбоподателите да 

представят в срок документ за платена дължима д.т., препис от жалбата за 

административния орган, определени доказателства, включително и за 

надлежна представителна власт, с предупреждение за последиците от 

неизпълнение на указанията. Със същото разпореждане 

административният орган е задължен в седемдневен срок да представи 

справка за собствениците, носители на ограничени вещни права в 

посочените жилищни сгради. След изпълнение на указанията с 

разпореждане от з.з. на 01.08.2012 г. съдът е констатирал необходимостта 

от провеждане на процедурата по обявяване в ДВ на оспорването на ПУП 

и е указал на жалбоподателите да внесат по сметка на ДВ дължимата за 

обнародване д.т., уточнил е съдържанието на съобщението до ДВ и е 

наредил извършването му след представяне на платежния документ в съда. 

След изпълнение на процедурата и изтичане на сроковете, съгласно чл.218 

ЗУТ, с разпореждане от з.з. на 25.09.2012 г. делото е насрочено в о.с.з. на 

22.10.2012г., конституирани са страните: административен орган и 

ответник – лицето, от което е постъпило заявление след публикуване на 

съобщението в ДВ, изпратени са преписи от жалбата на ответника с 

указания за писмен отговор и представяне на доказателства, указана е 

доказателствената тежест и необходимостта от изчерпване на 

доказателствените искания в срок, с предупреждение за последиците при 
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несвоевременно направени искания.  Разпореждането е изпълнено от 

съдебните служители на следващия ден. 

Адм. дело № 176/2012 г. е образувано на 25.07.2012г. по постъпила 

същия ден в съда, чрез административния орган, жалба срещу заповед от 

04.07.2012 г. за ползване на социални услуги и срещу предписание от 

05.07.2012 г. на директора на „Социално подпомагане” – Сливен, заедно 

със становище на административния орган по жалбата. Делото е 

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

26.07.2012 г. жалбата е оставена без движение с подробни указания до 

жалбоподателя за отстраняване на констатираните нередовности, 

административният орган е задължен да представи заверено копие от 

цялата административна преписка, на жалбоподателя е изпратено копие от 

становището и страните са предупредени за последиците и санкциите от 

неизпълнението. След постъпване на уточняващата и конкретизираща 

жалбата молба, с разпореждане от з.з. на 09.08.2012 г. съдът  е отделил в 

самостоятелно производство оспорването на законосъобразността на 

заповедта за ползване на социални услуги, заявено с молба от  08.08.2012 г. 

и по настоящото дело е продължило производството по оспорване на 

предписанието от 05.07.2012 г., заявено с първоначалната жалба. Със 

същото разпореждане съдът е насрочил делото в о.с.з. на 12.09.2012 г., 

конституирал е страните: оспорващ, административен орган и 

заинтересована страна, изпратени са преписи от жалбата на 

административния орган и заинтересованата страна, указана е 

възможността за писмен отговор и представяне на доказателства, 

разяснена е доказателствената тежест, определен е срок, в който да се 

изчерпят доказателствените искания, с предупреждение за санкцията по 

чл.89 ГПК, уведомена е ОП-Сливен за образуваното съдебно 

производство. В о.с.з. на 12.09.2012 г. съдът е дал ход и е докладвал 

делото, продължен е, по молба на заинтересованата страна, срокът за 

отговор и ангажиране на относими доказателства, приети са представените 

писмени доказателства. Заради изслушване на малолетно дете и предвид 

разпоредбата на чл.15 ЗЗДетето, съдът е съобразил необходимостта да се 

уведоми директора на ДСП – Сливен, за да изпрати социален работник, 

който да присъства на изслушването. Допуснати и разпитани са 

доведените свидетели, след което съдът се е произнесъл по направените 

доказателствени искания и е отложил делото за събиране на доказателства. 

В о.с.з. на 08.10.2012 г. съдът е дал ход на делото, продължено е 

събирането на доказателствата, изслушано е в присъствие на представител 

на ДСП – Сливен малолетното дете, допуснато е събирането на поискани 

допълнително от страните доказателства  и делото е отложено за 

22.10.2012 г. 

Адм. дело № 105/2012 г. е образувано на 16.05.2012г. по постъпил 

същия ден в съда, чрез административния орган,  протест от РП –Сливен 
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против решение № 315/30.03.2010 г. на Общинския съвет, гр. Твърдица, с 

което е дадено съгласие за отдаване под наем на язовир. Делото е 

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

17.05.2012 г. съдът задължава ОбС –Твърдица  в седемдневен срок да 

представи в цялост административната преписка по издаване на 

оспореното решение, както и списък на заинтересованите лица. След 

изпълнение от страна на административния орган, с разпореждане от з.з. 

на 31.05.2012 г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з., конституира 

страните, изпраща препис от жалбата на административния орган, изисква 

от ОбС – Твърдица да представи в срок по делото свои нормативни актове, 

указва на страните възможността за отговор и ангажиране на 

доказателства, доказателствената тежест, изискването за своевременно 

изчерпване на доказателствените искания и уведомява ОП – Сливен за 

образуваното съдебно  производство.  В  о.с.з. на 02.07.2012 г. съдът 

конституира ОП – Сливен като страна в производството, конституира като 

заинтересована страна община Твърдица, поради което не дава ход на 

делото, задължава страните и трето лице да представят конкретни писмени 

доказателства и отлага с.з. за 10.09.2012 г. В това с.з. съдът дава ход на 

делото и го докладва, приема писмени доказателства и за събиране на 

други доказателства отлага за с.з. на 24.09.2012 г., когато продължава 

съдебното дирене, назначава служебно съдебно-техническа експертиза и за 

приемане заключението на вещото лице отлага делото за 22.10.2012 г. 

 

Съдия  Стела Динчева – о.с.з. 15.11.2012 г., насрочено  едно дело и за 

18.10.2012 г., насрочени  3 бр. дела: 

Адм. дело № 180/2012 г., е образувано на 26.07.2012 г., по постъпила 

същия ден в съда,  чрез административния орган, жалба против заповед от 

19.05.2012 г. на началника на Регионален отдел  Национален строителен 

контрол- Сливен при  РДНСК - Югоизточен район, с която се нарежда 

премахването на незаконен строеж, ведно с копие от административната 

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

разпореждане от з.з. на 14.08.2012 г. жалбата е оставена без движение, с 

указания до жалбоподателя да внесе в срок дължимата д.т. и да представи 

доказателства относно получаването на оспорената заповед, с  

предупреждение за последиците от неизпълнение на указанията. Същите 

са изпълнени с молба от 05.09.2012 г. С разпореждане от з.з. на 11.09.2012 

г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 04.10.2012 г., 

конституира страните, изпраща на ответника препис от жалбата,  на 

основание чл.170, ал.1 АПК указва на страните доказателствената тежест, 

уведомява ОП – Сливен за образуваното съдебно производство по чл.225 

ЗУТ.  В о.с.з. на 04.10.2012 г. съдът дава ход на делото и го докладва, 

изслушва становищата на страните, произнася се по доказателствените 

искания, приема писмените доказателства, задължава оспорващия най-
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късно в следващото с.з. да представи конкретно писмено доказателство. За 

разпит на допуснатите свидетели и за приемане на заключението по 

назначената съдебно-техническа експертиза делото е отложено за 

15.11.2012 г. 

Адм. дело № 223/2012 г., е образувано на 21.08.2012 г., по постъпила 

същия ден в съда,  чрез административния орган, жалба против заповед от 

29.06.2012 г. на началника на  Регионален отдел  Национален строителен 

контрол - Сливен при  РДНСК - Югоизточен район, с която е оттеглено 

разрешение за ползване на строеж, ведно с копие от административната 

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

разпореждане от з.з. на 27.08.2012 г. производството  е оставено без 

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

представи удостоверение за актуално състояние на дружеството, с  

предупреждение за последиците от неизпълнение на указанията. Същите 

са изпълнени с молба от 03.09.2012 г. С разпореждане от з.з. на 04.09.2012 

г. съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з.  на 04.10.2012 г., 

конституира страните, изпраща на ответника препис от жалбата,  на 

основание чл.170, ал.1 АПК указва на страните доказателствената тежест, 

уведомява ОП – Сливен за образуваното съдебно производство по чл.225 

ЗУТ.  В о.с.з. на 04.10.2012 г. съдът дава ход на делото и го докладва, 

изслушва становищата на страните, произнася се по доказателствените 

искания, приема писмените доказателства, отлага с.з. за събиране на 

доказателства за 18.10.2012 г. 

Адм. дело № 197/2012 г., е образувано на 03.08.2012 г. срещу заповед 

на началника на  РДНСК - Югоизточен район. Делото е разпределено в 

деня на образуването му. С разпореждане от з.з. на 15.08.2012 г. делото е 

насрочено в о.с.з. на 13.09.2012 г., което е отложено за разпит на 

допуснатите свидетели и за приемане на заключението на вещото лице по 

допуснатата съдебно-техническа експертиза. Заключението е депозирано в 

съда на 09.10.2012 г. Следващото с.з. е насрочено за 18.10.2012 г.  

Адм. дело № 217/2012 г., е образувано на 14.08.2012 г. с предмет на 

оспорване – решение на директора на РУСО – Сливен, разпределено на 

същата дата. С разпореждане от з.з. на 15.08.2012 г. делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 20.09.2012 г., когато производството е оставено без 

движение и оспорващата е задължена да представи по делото копие от 

удостоверение за сключен граждански брак.  На 21.09.2012 г. в съда е 

постъпило искане от жалбоподателя за отвод на съдията-докладчик. С 

определение от з.з. на 26.09.2012 г. искането за отвод на съдията е оставено 

без уважение. Следващото о.с.з. е насрочено на 18.10.2012 г. 

 

Съдия Иглика Жекова, о.с.з. 23.10.2012 г., насрочено едно дело: 

Адм. дело  № 216/2012 г.  е образувано на 14.08.2012 г. по постъпила 

на същата дата в съда жалба,  подадена чрез административния орган, 
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против отказ на кмета на община Котел да бъдат издадени скица, 

обяснителна записка и други документи за извършване на обстоятелствена 

проверка по отношение на недвижим имот. Делото е разпределено в деня 

на образуването му. С определение от з.з. на 15.08.2012 г. съдът оставя 

жалбата без движение като нередовна и указва  на жалбоподателя да 

представи в срок документ за платена дължима д.т. и препис  от жалбата. 

Указанията са изпълнени с молба от 23.08.2012 г. и с разпореждане от з.з. 

на същата дата съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 28.09.2012 

г., конституира страните в производството, указва на административния 

орган да представи административната преписка по оспорения отказ в 

цялост, разпределя на страните доказателствената тежест, посочва 

възможността за писмен отговор и представяне на доказателства, 

уведомява ОП – Сливен за образуваното съдебно производство. В о.с.з. на 

28.09.2012 г. съдът дава ход на делото, докладва го, приема писмените 

доказателства, указва на административния орган да представи в 

следващото с.з. доказателства за качеството и представителната власт на 

лицето, подписало оспорения административен акт и отлага делото за 

23.10.2012 г.  

 

Съдия Детелина Бозукова, о.с.з. на 16.10.2012 г., насрочени 2 бр. 

дела и на 13.11.2012 г. - едно дело: 

Адм. дело  № 114/2012 г. е образувано на 19.05.2012 г. по постъпила 

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

против заповед на началника на Службата по геодезия, картография и 

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

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

разпореждане от з.з. на 22.05.2012 г. жалбата е оставена без движение с 

указания за отстраняване на констатираните нередовности. 

Административният орган е задължен да представи в цялост 

административната преписка, заедно със списък на лицата по чл.152, ал.3 

АПК.  С разпореждане от з.з. на 05.06.2012 г. от административния орган 

повторно са изискани справка и списък за собствениците и носителите на 

ограничени вещни права върху посочени имоти. С разпореждане от з.з. на 

14.06.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 10.07.2012 г., 

когато е отложено без даване на ход, поради нередовна процедура по 

призоваването. Следващото с.з. на 21.08.2012 г. е отложено за изготвяне на 

заключение по допусната съдебно-техническа експертиза. С.з. на 

18.09.2012 г. отново е отложено, за 16.10.2012 г., поради неизготвено 

заключение по допуснатата експертиза. Причината е невнесен в срока 

депозит от оспорващите. 

Адм. дело  № 115/2012 г. е образувано на 28.05.2012 г. по постъпила 

на същата дата в съда жалба  против заповед от 09.05.2012 г. на кмета на 

община Нова Загора, с която е одобрено изменение на ПУП относно 
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поземлен имот в с. Научене, собственост на жалбоподателите. С 

разпореждане от з.з. на 30.05.2012 г. производството е оставено без 

движение с указания до жалбоподателите за отстраняване на 

констатираните нередовности, а кметът на община Нова Загора е задължен 

да представи относимата административна преписка в цялост, списък на 

заинтересованите страни, справка по данни от разписен лист за 

собствениците и носителите на ограничени вещни права по отношение на 

засегнатите имоти. След изпълнение на указанията с молба на 

жалбоподателите от 14.06.2012 г., съдът с разпореждане от з.з. на 

14.06.2012 г. отново оставя производство без движение, като указва на 

оспорващите да внесат дължимата такса за обнародване на съобщение за 

оспорването, съгласно разпоредбата на чл.218 ЗУТ. След внасяне на 

таксата, с разпореждане от з.з. на 27.05.2012 г. е наредено извършване на 

съобщаването. С разпореждане от 29.06.2012 г. съдът насрочва делото за 

разглеждане в о.с.з. на 21.08.2012 г., конституира страните и им указва 

възможността за писмен отговор, за посочване на доказателства, 

доказателствената тежест и изискването за изчерпване в срок на 

доказателствените искания, задължава ответника да представи определени 

писмени доказателства, допуска и назначава по искане на оспорващите 

съдебно-техническа експертиза, уведомява за образуваното производство 

ОП – Сливен. Заключението по експертизата е депозирано в съда на 

13.08.2012 г. В о.с.з. на 21.08.2012 г. съдът дава ход на делото и го 

докладва, изслушва страните, приема заключението на вещото лице, както 

и представените писмени доказателства, приема за основателно искането 

на оспорващите за допускане на допълнителна експертиза и им дава 

възможност  да формулират задачите  и да ангажират допълнителни 

доказателства. С определение от з.з. на 10.09.2012 г. е назначена съдебно-

техническа експертиза, която да изготви допълнително заключение и 

отговори на конкретни въпроси, допуснат е до разпит поискан свидетел и е 

задължен ответникът да представи писмени доказателства. В о.с.з. на 

18.09.2012 г. съдът дава ход на делото и го докладва, приема представени 

писмени доказателства, отлага делото за 16.10.2012 г. за изготвяне на 

допълнителното заключение, което не е изготвено поради късно внесен от 

оспорващите депозит. Готовото допълнително заключение е депозирано по 

делото на 10.10.2012 г. 

АНД № 187/2011 г., образувано на 02.06.2012 г. по постъпило на 

01.06.2012 г. по подсъдност от Сливенски военен съд ЧНД № 142/2011 г. 

Производството е по реда на чл. 83а и сл. от ЗАНН, вр. чл. 389 и сл. ГПК. 

Разпределено на 02.06.2011 г. С разпореждане от з.з. на 07.06.2012 г., във 

връзка с проверка  по допустимостта на предложението, е наредено 

извършване на справка относно образуваното НОХД № 123/2011 г. по 

описа на СлВС. С определение от з.з. на 10.06.2011 г. съдията-докладчик 

допуска обезпечение на имуществената санкция в размер на 72 483, 10 лева 
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чрез налагане на запор върху банкови сметки. С разпореждане от з.з. на 

16.06.2012 г. повторно е поискана справка по движението на НОХД № 

123/2011 г. С определение от з.з. на 04.07.2012 г. съдът насрочва делото за 

разглеждане в о.с.з. на 01.08.2011 г., конституира страните, указва на 

вносителя на предложението – прокурор при ВОП-Сливен да представи 

относими и допустими доказателства, обосноваващи направеното 

предложение  и да изчерпи доказателствените си искания най-късно до 

следващото с.з. В о.с.з. на 01.08.2012 г. съдът конституира ОП – Сливен 

като контролираща страна в производството и поради нередовно 

призоваване на ответника по предложението, отлага делото за 04.10.2011 г.   

С определение от з.з. на 03.08.2012 г. съдът, на основание чл. 402, ал.2 

ГПК отменя частично  определението си от 10.06.2011 г. за допускане на 

обезпечение на имуществената санкция. С протоколно определение от 

о.с.з. на 04.10.2011 г. производството по делото е спряно до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД № 123/2011 г. на 

Военен съд – Сливен, възобновено е с определение от з.з. на 28.08.2012 г. и 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 02.10.2012 г. Вносителят на 

предложението е задължен да представи доказателства за внесен, към 

датата на с.з., обвинителен акт, в Сливенския военен съд. В с.з. на 

02.10.2012 г. не е даден ход на делото и то е отложено за 13.11.2012 г. 

Съдът е приел за основателно искането на Военно-окръжна прокуратура-

Сливен делото да се отложи за друга дата, за да може вносителят на 

предложението да реализира пълноценно защитата си в процеса.                                      

 

  Съдия Галя Иванова о.с.з. на  25.10.2012 г. насрочени две дела и за 

08.11.2012 г., насрочени три дела:: 

 Адм. дело № 236/2012 г., е образувано на 13.09.2012 г., по жалба от 

Г.Д.К от гр. Сливен, срещу заповед от 09.07.2012 г. на Н-к сектор „ПП” 

при ОДМВР гр. Сливен. Делото е разпределено в същия ден, като с 

ръкописно разпореждане от з.з. на 17.09.2012 г. делото е оставено без 

движение, като е задължен административният орган, в три дневен срок от 

съобщението, да представи по делото в заверен препис процесната 

заповед, заедно с цялата преписка по издаването й. По делото е приложена 

жалба от 13.09.2012 г. от лицето, в която сочи, че чрез издателя на 

оспорения акт, на 26.07.2012 г. е сезирал съда, но жалбата му не е 

придвижена до АС-Сливен. С ново разпореждане, от 26.09.2012 г., този 

път прегледно изготвено на компютър, делото отново е оставено без 

движение, с указания към жалбоподателя за внасяне на ДТ и към 

административния орган за прилагане на жалбата от 26.07.2012 г. и цялата 

преписка по издаването на заповедта, с предупреждение за налагане на 

глоба, в случай на неизпълнение. С разпореждане от 05.10.2012 г., с 

преценката за редовност на жалбата, делото е насрочено в о.с.з. за 
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25.10.2012 г., конституирани са страните и са дадени нови указания по 

доказателствата. 

 Адм. дело № 121/2012 г., е образувано на 31.05.2012 г., по жалбата 

на В.В.Д. и Н.Т.Д. и двамата от с. Жельо войвода, общ. Сливен, против 

мълчалив отказ на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Сливен, 

по молба от 17.04.2012 г., за откриване на процедура за провеждане на търг 

за закупуване на негодна земеделска земя, по смисъла на чл. 27, ал. 8 

ЗСПЗЗ, представляваща част от бившия стопански двор на бившето ТКЗС- 

с. Жельо войвода. С ръкописно разпореждане от 04.06.2012 г. делото е 

оставено без движение, с указания към административния орган, 

последвано от друго такова – от 13.06.2012 г. с повторни указания и трето, 

от 25.06.2012 г. С ново разпореждане, от 12.07.2012 г. делото отново е 

оставено без движение, този път за отстраняване на нередовности по 

жалбата. Съгласно разпореждане от 13.07.2012 г., постановено по жалба за 

бавност, материалите по делото са изпратени във ВАС. С ново 

разпореждане, от 18.07.2012 г. отново е задължен административният 

орган да представи доказателства и за пореден път е предупреден за 

налагане на санкция. С определение № 262/31.07.2012 г., след направения 

извод за недопустимост на жалбата, същата е оставена без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. С определение №  

11463/19.09.2012 г., по адм. дело № 10669/2012 г., ВАС е отменил 

съдебния акт на АС-Сливен, в частта, с която жалбата е оставена без 

разглеждане по отношение на В.В.Д. и в тази част делото е върнато за 

продължаване на съдопроизводствените действия. В изпълнение, с 

разпореждане от 25.09.2012 г., делото е насрочено за 25.10.2012 г., 

конституирани са страните, указано е правото на отговор и изчерпването  

на доказателствата. 

 Адм. дело № 104/2012 г., е образувано на 16.05.2012г., по протест на 

прокурор от РП-Сливен, на основание чл. 145, ал. 2, т.1, вр. ал. 1 АПК, с 

искане за прогласяване нищожност на Решение № 314/30.03.2010 г. на 

Общински съвет гр. Твърдица, (за отдаване под наем на язовир в 

землището на гр. Шивачево), като противоречащо на материалноправни 

разпоредби. Делото е разпределено, видно от приложеното извлечение от 

протокола за случаен избор на 16.05.2012г., с разпореждане от з.з. на 

23.05.2012 г. е оставено без движение, със задължаване на ответника за 

представяне на конкретно посочени доказателства и списък на 

заинтересованите  страни по спора, заедно с адресите им за призоваване. 

На 08.06.2012 г. е постановено друго, подробно изготвено разпореждане, с 

което делото е насрочено за 05.07.2012 г., конституирани са страните, 

отново е задължен ответникът да представи доказателства, както и 

заинтересованото лице, указана е доказателствената тежест, като страните 

са предупредени да изчерпят доказателствените си искания. В първото по 

делото заседание е изготвен доклад по спора, приети са представените 
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доказателства, повторно е задължен общинския съвет да представи 

доказателства, цитирани в посоченото разпореждане, с предупреждение за 

санкции при неизпълнение, изискани са доказателства и справки и от 

кмета на община Твърдица, и от Министерство на земеделието и храните, 

и от ОС-Сливен, като делото е отложено за 20.09.2012 г. В това заседание 

са приети постъпилите доказателства, изразени са становищата на страните 

по тях и е задължен кметът за отговор във връзка с посочено писмо, 

(оспорено) и делото е насрочено в о.с.з. на 04.10.2012 г., когато е 

допусната СТЕ, с вещо лице със специалност „Хидромелиоративно 

строителство”, която да се депозира в о.с.з. на 08.11.2012 г. Писмото с 

указания към община-Твърдица за внасяне на определения депозит в три 

дневен срок, е изпратено с обратна разписка в деня на заседанието - на 

04.10.2012 г., получено на 08.10.2012 г. Към датата на проверката се чака 

изпълнение, след което и определяне на вещото лице. 

 Адм. дело № 198/2012 г., е образувано на 08.03.2012г., по жалба 

27.07.2012 г., подадена от пълномощник на С.Г.С и С.А.Б. от гр. Сливен, 

против заповед на РО на „НСК” Сливен, към РДНСК Югоизточен район, 

за премахване на незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда”, 

находящ се в гр. Сливен. 

Делото е разпределено, видно от приложеното извлечение от 

протокола за случаен избор на 03.08.2012г. С разпореждане от з.з. на 

06.08.2012 г. същото е оставено без движение, с указания към 

жалбоподателите за внасяне на ДТ, а на 09.08.2012 г. е постановено друго, 

подробно разпореждане, с което делото е насрочено за 20.09.2012 г., 

конституирани са страните, задължен е административният орган да 

представи доказателства, указана е доказателствената тежест, като 

страните са предупредени да изчерпят доказателствените си искания. В 

първото по делото заседание ход на делото не е даден, поради депозирана 

молба от пълномощника на жалбоподателите за служебна ангажираност по 

2 бр. НАХД в РС-Елхово, (счетена за основателна, с оглед наличие на 

„процесуални пречки” - за да не се накърни правото на защита на 

оспорващите). Това действие на съда не кореспондира с разпоредбата на 

чл. 139, ал. 1 АПК, изискваща и пълномощникът и страната да са в 

невъзможност да се явят по делото. В този случай, страните са с адрес в гр. 

Сливен и видно от посочените им лични данни, са млади хора. В 

следващото с.з., проведено на 04.10.2012 г., съдът е изготвил доклад по 

делото, страните са изразили становища по спора, приети са 

доказателствата и с назначаване на СТЕ и допускане на свидетели за 

разпит, делото е отложено за 08.11.2012 г. В протокола от това заседание е 

указано след внасянето на депозита делото да се докладва за определяне на 

вещо лице, или в случай на неизпълнение на указанието. С молба от 

08.10.2012 г. пълномощникът на жалбоподателите е депозирал по делото 

квитанция за внесен депозит. С определение от 09.10.2012 г., изготвено 
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ръкописно, съдът е назначил вещо лице, с указание за уведомяване за 

поставената задача, както и да изготви заключението в срок до 31.10.2012г. 

 Адм. дело № 207/2012 г., е образувано на 09.08.2012 г., по жалба, 

входирана в този ден, от „Ифкони” ЕООД гр. Дряново, против заповед от 

20.07.2012 г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, с 

която са обезсилени позволителни за сеч. На 10.08.2012 г. делото е 

разпределено, като върху извлечението от протокола за случаен избор е 

изготвено разпореждане, със същата дата: „По особеното искане за 

спиране незабавното изпълнение на оспорения акт, да се образува ЧАД, 

което да се докладва на дежурния съдия за произнасяне по реда на чл. 166, 

ал. 3 АПК.” Същото е изпълнено – образувано е адм.дело № 211/2012 г., по 

което е постановено от Председателя, определение № 279/10.08.2012 г., с 

отказ за спиране на предварителното изпълнение на акта, копие от което е 

приложено по делото. С разпореждане от 14.08.2012 г., съдия Иванова е 

насрочила делото в о.с.з. на 27.09.2012 г., конституирала е страните, дала е 

указания към тях по доказателствата, изискала е такива от Общинска 

служба по земеделие – Сливен, както и справка в НБД за наследници на 

посочени лица, заедно с данни за постоянните им адреси. В с.з. е 

докладвана жалбата, изразени са становища по нея, приети са 

доказателствата, конституирани са заинтересовани страни, задължени са 

кметовете на община – Елена и кметство-с. Божевци, общ. Сливен, да 

представят доказателства, предупредени са и за санкции при 

неизпълнение, като делото е отложено за 08.11.2012 г. 

  

Съдия Слав Бакалов, насрочени две дела за 29.10.2012 г.: 

 Адм. дело № 231/2012 г., е образувано на 31.08.2012 г., по 

оспорване, със заповед на Областен управител – Сливен, на решение на 

Общински съвет – Сливен, за освобождаване на член на Съвета на 

директорите на „Пътнически превози” ЕАД – Сливен и избиране на нов 

член. В з.з. от 03.09.2012 г., с разпореждане са конституирани страните, 

дадени са им указания и разяснения и  делото е насрочено за 01.10.2012 г., 

когато е даден ход на делото и е докладвана жалбата, приети са 

доказателствата и за допълнителни такива делото е отсрочено за 

29.10.2012г. 

 За тази дата е насрочено и адм. дело № 122/2012 г., образувано на 

31.05.2012 г., по жалба от  В.Т.Ц. от гр. Сливен, срещу заповед на кмета на 

община-Сливен. С разпореждане от 01.06.2012 г. делото е оставено без 

движение, с указания към жалбоподателя за внасяне на ДТ и такса за 

обнародване на оспорването в ДВ. С разпореждане от 05.09.2012 г., делото 

е насрочено в о.с.з. за 01.10.2012 г., когато е отложено за изготвяне на 

допуснатата по него експертиза. 
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НАСРОЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА 

 

Проверени бяха касационните дела, насрочени в открито съдебно 

заседание на 17.10.2012г. – 2 бр.: 

       1.   КАНХД  189/2012г., съдия докладчик – Галя Иванова 

       2.   КАНХД  181/2012г., съдия докладчик – Слав Бакалов 

и на 24.10.2012г.  -     КАНХД  193/2012, съдия докладчик – Светлана 

Драгоманска. 

 

Проверката на насрочените касационни дела показва, че същите са 

образувани и разпределени в деня на постъпване на книжата в съда. По 

проверените дела, съдията-докладчик е определен електронно, на 

принципа на случайния подбор и в кориците на делата се съдържа 

протокол за проведения избор - само на съответното дело. Докладчикът се 

е произнасял своевременно – до няколко дни.  

По едно от проверените насрочени дела - КАНХД  181/2012г. съдия 

Бакалов с разпореждане в з.з. на 27.08.2012г. е оставил касационната жалба 

без движение, с указание да се представи доказателство, че лицето, 

подписало жалбата може да представлява ДАМТН. След изпълнение на 

указанията, с разпореждане в з.з. на 24.09.2012г. съдът е конституирал 

страните и е насрочил съдебното заседание за 17.10.2012г. 

Останалите две касационни дела също са насрочени в първо о.с.з. с 

разпореждане, с което са конституирани и страните, като стриктно се 

спазва изискването по чл. 157, ал. 1 АПК. 

На страните са изпратени съобщения, призовки и преписи от 

разпореждането. По делата се съдържат и върнати разписки за връчени на 

страните призовки, за насроченото открито съдебно заседание, оформени 

според изискванията на ГПК.  

По КАНХД  193/2012г. бе констатирано, че с разпореждане в з.з. на 

01.10.2012г., съдия Драгоманска е пренасрочила делото от 10.10.2012г. за 

24.10.2012г., без да са посочени конкретни причини. На страните са 

изпратени призовки и от приложените по делата разписки е видно, че 

страните и ОП-Сливен са уведомени. 

 
                             

ВИСЯЩИ ДЕЛА КЪМ 31.08.2012 г.. 
 

 

Общ брой Първоинстанционни 

дела 

Касационни дела Частни 

административни 

дела 

102 65 37 0 
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НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА КЪМ 31.08.2012 г.  
  

Ненасрочените дела към 31.08.2012г. са били 16 бр. – 12 без движение 

и 4 спрени производства. Към 04.10.2012г. ненасрочените адм.дела са 14 

бр., както следва:    

 

 

номер на дело 

 

 

съдия-докладчик 

 

дата на 

образуване 

 

правно 

основание на 

делото 

АДМ.Д.№ 193/2012г. СЛ. БАКАЛОВ 02.08.2012 г. АПК 

АДМ.Д.№ 178/2012г.  СТ.ДИНЧЕВА 25.07.2012 г. чл.145 от АПК 

АДМ.Д № 234/2012г. Иг.ЖЕКОВА 10.09.2012 г. чл.145 от АПК 

АДМ.Д.№ 236/2012г. Г. ИВАНОВА 13.09.2012 г. чл.145 от АПК 

АДМ.Д.№ 238/2012г. СТ. ДИНЧЕВА 18.09.2012 г.  АПК 

АДМ.Д.№ 240/2012г. Г.ИВАНОВА 25.09.2012 г. ЗУТ 

АДМ.Д.№ 239/2012г. СЛ.БАКАЛОВ 21.09.2012 г. чл.304 от АПК 

АДМ.Д.№241/2012г. СВ.ДРАГОМАНСКА 26.09.2012г. АПК 

АДМ.Д.№242/2012г. ИГ.ЖЕКОВА 28.09.2012г. чл.145 от АПК 

АДМ.Д.№243/2012г. ИГ.ЖЕКОВА 28.09.2012г. чл.145 от АПК  

АДМ.Д.№245/2012г. Д.БОЗУКОВА 02.10.2012г. ЗОДОВ 

АДМ.Д.№246/2012г. Г.ИВАНОВА 02.10.2012г. ЗОДОВ 

АДМ.Д.№247/2012г. СТ.ДИНЧЕВА 03.10.2012г. ЗОДОВ 

АДМ.Д.№248/2012г. СЛ.БАКАЛОВ 03.10.2012г. ЗОДОВ 

 

 

Проверени са всички ненасрочени към 04.10.2012 г. административни 

дела, при което се установи следното: Делата се образуват в деня на постъпване 

на молбата/жалбата, разпределят се на същата дата и се докладват на съдията-

докладчик. Разпореждането за образуване на делото е под формата на нарочен 

печат, който се поставя върху жалбата/молбата, по която се образува 

производството. Към всяко дело се прилага извлечение от протокола за 

проведения избор на съдия-докладчик, съдържащ данни, касаещи само 

конкретното дело. 

Към датата на проверката адм. дело № 234/2012 г., образувано на 

10.09.2012 г., на доклад на съдя Иглика Жекова, е прекратено с определение от 

з.з. на 08.10.2012 г., поради неизпълнение в срок на задължителните указания 

на съда за отстраняване на нередовностите по оставената без движение, с 

разпореждане в з.з. на 12.09.2012г., жалба. Изпратено е съобщение на страните 

и в момента тече процедура по уведомяване и евентуално обжалване. 

Адм. дело № 236/2012 г. и адм. дело № 241/2012 г. към датата на 

проверката вече са насрочени за разглеждане в о.с.з. Първото от делата е 

образувано на 13.09.2012 г., на доклад на съдия Галя Иванова, по жалба, 

постъпила директно в съда, срещу заповед от 09.07.2012 г. на началника на 

сектор „ПП" към ОД на МВР - Сливен за налагане на принудителна 
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административна мярка „изземване на свидетелство за управление на МПС". В 

жалбата се твърди, че заповедта е обжалвана чрез административния орган, но 

той не изпраща документите в съда. С разпореждане от з.з. на 17.09.2012 г. 

съдът задължава административния орган в тридневен срок да представи 

заверено копие от оспорената заповед и от преписката по издаването й, като го 

предупреждава за санкциите при неизпълнение. След постъпване на изисканите 

документи, с разпореждане от з.з. на 26.09.2012 г., жалбата е оставена без 

движение, с указания за отстраняване на нередовностите й - неплатена дължима 

д.т. и липса на преписи. Административният орган отново е задължен да 

представи преписката в цялост, ведно с подадената чрез него жалба и 

доказателства за входирането й. Страните изпълняват указанията съответно на 

28.09.2012 г. и на 04.10.2012 г. С разпореждане от з.з. на 05.10.2012 г. съдът 

насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 25.10.2012 г., конституира страните и 

им указва в определен срок да направят своите възражения и искания, вкл. 

доказателствените, като уведомява ОП - Сливен за образуваното производство. 

Другото дело е образувано на 26.09.2012 г., на доклад на съдия Светлана 

Драгоманска, по жалба постъпила директно в съда, срещу изричен отказ на 

началника на сектор „ПП" при ОД на МВР - Сливен да бъде върнато отнетото 

свидетелство за управление на МПС, обективно съединена с предявен иск за 

обезщетение за имуществени вреди в размер на 10 000 лева, причинени от 

незаконосъобразните действия на административния орган. С разпореждане от 

з.з. на 27.09.2012 г. жалбата като нередовна е оставена без движение, с указания 

в срок да бъдат представени документ за платена дължима д.т., молба с препис 

от нея за конкретизиране на предявената искова молба, като се посочи и срещу 

кого е предявен искът. Разпоредено е препис от жалбата да се изпрати на 

административния орган, който е задължен в седемдневен срок да представи 

заверени копия от административната преписка, от постъпилата жалба и 

доказателства за съобщаване на отказа. Страните са предупредени за 

последиците, респ. санкциите при неизпълнение. След изпълнението, на 

04.10.2012 г., на указанията от страните, с разпореждане от з.з. на 05.10.2012 г. 

съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 05.11.2012 г., конституира 

страните:оспорващ и ищец, ответник по иска, ответник по жалбата, указва на 

страните доказателствената тежест и изчерпване на всички доказателствени 

искания в срок. 

Адм. дело № 245/2012 г. и адм. дело № 246/2012 г. са образувани на 

02.10.2012 г. Първото, на доклад на съдия Детелина Бозукова, е образувано по 

искова молба срещу НЗОК. Предявеният иск е с правно основание чл.1, ал.1 

ЗОДОВ и цена в размер на 26 000 лева. С разпореждане от з.з. на 04.10.2012 г. 

исковата молба е оставена без движение с изчерпателни указания за 

отстраняване на констатираните нередовности. Другото дело, на доклад на 

съдия Галя Иванова, също е образувано по искова молба срещу НЗОК. 

Предявеният иск е с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, за нанесени 

имуществени щети от пропуснати ползи, вследствие прилагането на нищожен 
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административен акт и цена в размер на 26 780 лева. С разпореждане от з.з. на 

03.10.2012г. исковата молба е оставена без движение като нередовна. 

Съобщенията са изпратени същия ден. 

Адм. дело № 247/2012 г. и адм. дело № 248/2012 г. са образувани на 

03.10.2012 г. Първото, на доклад на съдия Стела Динчева, е образувано по 

искова молба за присъждане на неимуществени вреди от незаконосъобразни 

действия/бездействия на административни органи. След като с разпореждане от 

з.з. на 08.10.2012 г. съдът освобождава ищцата от задължението за плащане на 

д.т. по делото, с друго разпореждане от същата дата оставя исковата молба без 

движение с подробни и изчерпателни указания за отстраняване на 

констатираните многобройни нередовности. Съобщението до ищцата е 

изпратено същия ден. Второто дело е образувано по идентична искова молба от 

различно физическо лице, на доклад на съдия Слав Бакалов. С разпореждане от 

05.10.2012 г. исковата молба е оставена без движение с подробни и 

изчерпателни указания за отстраняване на констатираните многобройни 

нередовности, едно от които е внасяне на дължима д.т. Съобщението до ищцата 

е изпратено същия ден.  

Адм. дело   № 178/2012 г., образувано на 25.07.2012 г., на доклад на съдия 

Стела Динчева. Производството е по ЗУТ,  по  постъпила чрез   

административния орган, жалба срещу заповед на кмета на община -  Сливен за 

одобрение изменението на подробния устройствен план /ПУП/ с план за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ в кв. «Речица», гр. Сливен. С 

разпореждане от з.з. на 14.08.2012 г. жалбата е оставена без движение, с       

указания за отстраняване  на нередовностите,  включително и относно    

процедурата по съобщаване на оспорването чрез обявление в ДВ, съгласно 

разпоредбата на чл.218 ЗУТ.  В деня на изпълнение   на   указанията,   с 

разпореждане от з.з. на 21.09.2012г. е наредено извършване на самото 

съобщаване по чл. 218 ЗУТ. Обявлението е обнародвано в ДВ бр. 

75/02.10.2012г. и съдията е резолирал делото да му се докладва на 02.11.2012г., 

след изтичане на едномесечния срок от обнародването,  в който срок 

заинтересованите лица биха могли да подадат заявленията си. 

Адм. дело   № 193/2012 г., образувано на 02.08.2012 г., на доклад на съдия 

Слав Бакалов. Производството е по  жалба с искане за защита срещу 

неоснователно бездействие на Общинска служба по земеделие (ОСЗ) – Сливен. 

С разпореждане в з.з. на 10.08.2012г. жалбата е оставена без движение, с 

изчерпателни указания за отстраняване на всички констатирани нередовности. 

С две отделни молби от 17.08.2012г. жалбоподателят представя документ за 

платена дължима държавна такса и за отстраняване на част от посочените 

нередовности. Жалбата повторно е оставена без движение с разпореждане от 

27.08.2012г., като отново е указано отстраняване на посочени още с първото 

разпореждане нередовности. На 12.09.2012г. постъпва молбата на 

жалбоподателя, а на 21.09.2012г. - и преписката от ОСЗ-Сливен, касаеща искане 

от 20.07.2012г. С разпореждане от з.з. на 01.10.2012г. жалбата за трети път е 
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оставена без движение, с указания да се посочи точно във връзка с кое искане е 

бездействието, рес. отказът на административния орган, от кого е подадено, на 

коя дата, с кой вх.номер и по кои преписки на ОСЗ-Сливен. Този път 

жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията в срок, 

жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено на основание 

чл. 158,ал.3 АПК. Молбата в изпълнение на указанията, постъпва на 

02.10.2012г. По разпореждане от 09.10.2012г. от ОСЗ-Сливен е изискана 

справка за подадени при тях от жалбоподателя искания в периода от 

20.07.2012г. до 02.08.2012г. и преписките по тях, ако има такива. 

Адм. дело № 242/2012 г. и адм. дело № 243/2012 г., двете на доклад на 

съдия Иглика Жекова, са образувани на 28.09.2012 г. и разпределени на същата 

дата. Първото дело е образувано по жалба, постъпила в съда на 28.09.2012 г., 

чрез административния орган, срещу заповед на началника на РУ „Полиция" - 

гр. Твърдица, област Сливен за прилагане на принудителна административна 

мярка - спиране на МПС за срок от един месец. С разпореждане от з.з. на 

01.10.2012 г. жалбата е оставена без движение като нередовна, с указания за 

отстраняване в срок на констатираните нередовности. Със същото 

разпореждане административният орган е задължен да представи по делото 

заверено копие от цялата административна преписка по издаване на оспорената 

заповед, изпълнено на   02.10.2012 г.  

Второто дело  е образувано по постъпила в съда на 29.8.09.2012 г., чрез 

административния орган, жалба  срещу решение на директора на дирекция 

„Местни приходи" при община Сливен, с което е потвърден акт за установяване 

на данъчни задължения върху превозно средство. С разпореждане от з.з. на 

01.10.2012 г. жалбата е оставена без движение като нередовна и на 

жалбоподателя е указано да отстрани в срок констатираните нередовности. На 

административния орган е указано  да представи  по  делото  копие  от цялата  

административна преписка,  като  изрично са посочени и конкретни 

индивидуализирани писмени документи и актове, изпълнено на 02.10.2012 г. 

Съобщенията до страните, са връчени на 04.10.2012 г. и върнати в съда, тече 

срок за изпълнение. 

Адм. дело № 238/2012 г. е образувано на 18.09.2012 г., разпределено на 

същата дата на съдия Стела Динчева. Постъпилата директно в съда жалба е 

против постановление на началника на ДНСК-гр. София, обективирано в писмо 

от 03.09.2012 г. относно мълчалив отказ за прекратяване на изпълнително 

производство. С жалбата се прави и искане за налагане на административна 

санкция, съгласно чл.304 АПК на началника на ДНСК - София за неизпълнение 

на съдебно решение по адм. дело № 214/2012 г. по описа на АдС - Сливен. С 

определение от з.з. на 20.09.2012 г. искането за налагане на административна 

санкция по чл.304 АПК е отделено в самостоятелно административно 

производство и е разпоредено да се докладва на председателя на съда за 

образуване на друго дело. С разпореждане от з.з. на 21.09.2012 г. жалбата е 

оставена без движение и административният орган е задължен в срок да 
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представи заверено копие от цялата административна преписка, вкл. 

доказателства относно датата на връчване на писмото, като е предупреден за 

санкцията при неизпълнение. Съобщения до страните с препис от 

разпореждането са изпратени на 21.09.2012г., като съобщението до 

административния орган не е върнато в съда към датата на проверката, а тези 

до жалбоподателите са върнати на 25.09.2012 г. 

Адм. дело № 239/2012 г. е образувано на 21.09.2012 г. по отделеното 

искане за налагане на административна санкция по чл. 304 АПК, описано по-

горе. Делото е разпределено на съдия Слав Бакалов, по опция - определяне на 

конкретен докладчик, в изпълнение на заповед № РД-13-9/13.01.2011 г. на 

председател на АдС- Сливен. С разпореждане от з.з. на 24.09.2012г. молбата е 

оставена без движение и е указано отстраняване на констатираните 

нередовности в срок. След изпълнение на указанията, с разпореждане от з.з. на 

09.10.2012 г. препис от молбата за налагане на глоба по чл. 304, ал.1 АПК е 

изпратен на длъжностното лице, което е уведомено в четиринадесетдневен срок 

да представи писмени обяснения и посочи доказателства. 

Адм. дело № 240/2012 г. - образувано на 25.09.2012 г. по постъпила на 

същата дата в съда, чрез административния орган, жалба против разрешение за 

ползване на строеж, издадено от зам. началника на ДНСК - София. Делото е 

разпределено на съдия Галя Иванова. С разпореждане от з.з. на 28.09.2012 г. 

жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя е указано отстраняване на 

констатираните нередовностите, а административният орган е задължен да 

представи определени, индивидуализирани писмени доказателства. Страните са 

предупредени за последиците и санкциите от неизпълнение на указанията и 

задълженията. Разпореждането е изпълнено на 29.09.2012 г. Към датата на 

проверката съобщенията не са върнати. 

 

По всички ненасрочени дела жалбите еднократно са оставени без 

движение, поради течащи процедури и срокове по отстраняване на 

нередовностите. По – голямата част от делата са образувани в периода от 

средата на м. септември до началото на м. октомври 2012г. 

Административно дело № 178/2012г., образувано на 25.07.2012г., не е 

насрочено към датата на проверката по обективни причини. Съдията-

докладчик е ползвал редовен платен годишен отпуск от 12.07.2012г. до 

24.08.2012г. Процедурата по обявяване на оспорването на адм. акт по 

съдебен ред е започнала едновременно с отстраняване на нередовностите 

по оспорването. Съдията докладчик е наредил делото да му се докладва на 

02.11.2012г., когато изтича едномесечния срок, считано от обнародване на 

обявлението в бр. 75/02.10.2012г. ДВ за подаване на заявление от 

засегнатите лица. 

Съдия Бакалов – докладчик по адм. дело № 193/2012г. е в редовен 

платен годишен отпуск от 30.07.2012г. до 31.08.2012г. Трикратното 
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обездвижване на жалбата е по вина на страната, подала неясна жалба и 

неизпълнила точно и в цялост дадените й от съда указания. 
 

ВИСЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ 

ПРЕДИ 01.01.2011 г. И НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 31.08.2012 г. 
 

 

Установено бе в хода на проверката, че в АС-Сливен няма 

производства, образувани преди 01.01.2011г. и неприключили към 

31.08.2012г. 

 

ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

За периодите на проверката, отсрочените цели съдебни заседания за 

съответния ден, са както следва: 

- за 2011г. са отсрочени о.с.з. с насрочени 38 бр. дела:             

 

                          
 

  

СЪДИЯ-

ДОКЛАД 

ЧИК 

 

 

№ НА ДЕЛО 

 

ДАТА НА 

ОТСРОЧЕН

ОТО 

СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИ

Е 

 

ПРИЧИНИ И АКТ ЗА 

ОТСРОЧВАНЕ 

 

ДАТА НА 

СЛЕДВАЩОТ

О СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

Владимир 

Първанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНД № 

37/2011 г. 

16.03.2011 г. С разпореждане № 157/25.2.2011г. 

Пренасрочва от 16.03.2011 г. - 13,30 

ч. за 09.03.2011 г от 13,30 ч. 

 

В платен годишен отпуск, считано от 

14.03.2011 г. до 21.03.2011 г., 

включително, Заповед за отпуск 

09.03.2011 г 

КАНД № 

41/2011 г. 

16.03.2011 г. С разпореждане № 158/25.2.2011г. 

Пренасрочва от 16.03.2011 г. - 13,30 

ч. за 09.03.2011 г. от 13,30 ч. 

 

В платен годишен отпуск, считано от 

14.03.2011 г. до 21.03.2011 г., 

включително, Заповед за отпуск 

09.03.2011 г 

КАНД № 

42/2011 г. 

16.03.2011 г С разпореждане № 159/25.2.2011г. 

Пренасрочва от 16.03.2011 г. - 13,30 

ч. за 09.03.2011 г. от 13,30 ч. 

 

В платен годишен отпуск, считано от 

14.03.2011 г. до 21.03.2011 г., 

включително, Заповед за отпуск 

09.03.2011 г 

КАНД № 16.03.2011 г С разпореждане № 160/25.2.2011г. 09.03.2011 г 
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52/2011 г. Пренасрочва от 16.03.2011 г. - 13,30 

ч. за 09.03.2011 г. от 13,30 ч. 

 

В платен годишен отпуск, считано от 

14.03.2011 г. до 21.03.2011 г., 

включително, Заповед за отпуск 

КАНД № 

58/2011 г. 

16.03.2011 г С разпореждане № 161/25.2.2011г. 

Пренасрочва от 16.03.2011 г. - 13,30 

ч. за 09.03.2011 г. от 13,30 ч. 

 

В платен годишен отпуск, считано от 

14.03.2011 г. до 21.03.2011 г., 

включително, Заповед за отпуск 

09.03.2011 г 

КАНД № 

246/2011 г. 

12.10.2011г. С разпореждане № 553/7.9.2011г. 

Пренасрочва съдебното заседание по 

делото за 05.10.2011 г. от 13,00 ч.  

 

Командировка до гр. Варна за 

периода от 10.10.2011 г – 12.10.2011  

 

05.10.2011 г. 

КАНД № 

243/2011 г. 

12.10.2011г. С разпореждане № 554/7.9.2011г. 

Пренасрочва съдебното заседание за 

05.10.2011 г. от 13,00 ч. 

 

Командировка до гр. Варна за 

периода от 10.10.2011 г. – 12.10.2011 

г. 

05.10.2011 г. 

Адм.дело № 

5/2011 г. 

2.3.2011г. С разпореждане № 151/28.2.2011г. 

Пренасрочва съдебно заседание за 

13.04.2011г  

 

Молба от 28.2.2011г. от адв. 

Л.Дякова, относно отсрочване на 

заседанието от 02.03.2011 г. за ново 

насрочване, поради служебен 

ангажимент на процесуалния 

представител и заболяване на 

жалбоподателя. 

13.04.2011 г. 

Адм. дело № 

244/2010 г. 

15.03.2011 г С разпореждане № 153/1.3.2011г. 

Пренасрочва съдебно заседание от 

15.03.2011 г. за 24.03.2011 г. 

 

В платен годишен отпуск, считано от 

14.03.2011 г. до 21.03.2011 г., 

включително, Заповед за отпуск  

24.03.2011 г 

Адм.дело № 

14/2011 г. 

15.03.2011 г. С разпореждане № 158/2.3.2011г. 

Пренасрочва съдебното заседание от 

15.03.2011 г. за 13.04.2011 г. от 14,00 

ч. 

 

13.04.2011 г. 
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Молба от 1.3.2011г. от 

жалбоподателя Гошо Колев Стоянов 

за отлагане на с.з. - 15.03.2011 г., 

поради пътуване извън страната  

 

Слав 

Бакалов 

Адм.дело № 

54/2011 г. 

4.4.2011г С разпореждане № 183/15.3.2011г. 

Отсрочва съдебното заседание за 

18.04.2011 г. от 13,30 ч. за която дата 

да се призоват страните. 

 

Молба от 14.3.2011г. за отсрочване 

на делото от адв. Т.Чакъров, 

пълномощник на оспорващия 

Максим Черненко. 

18.4.2011г. 

Адм.дело № 

86/2011 г. 

2.5.2011г. 

 

С разпореждане № 290/27.4.2011г. 

Отсрочва  делото и го насрочва за 

16.05.2011 г. от 13,30 ч. 

 

Молба от адв. М. Стефанов, 

пълномощник на оспорващия, за 

отсрочване на делото, поради 

неотложното му пътуване в чужбина, 

а доверителят му Сава Николов 

Савов по здравословни причини не 

може да вземе участие в с.з. на 

02.05.2011 г. 

16.5.2011г. 

Адм.дело № 

101/2011 г. 

27.06.2011г. 

 

С разпореждане № 413/8.6.2011г. 

Отсрочва адм.дело № 101/2011 г. по 

описа на Административен съд - 

Сливен с ново призоваване на 

страните.  

 

Нормативна промяна в относимия 

ЗУТ - оспорването следва да се 

съобщи чрез обявление в ДВ. 

03.10.2011г. 

Адм.дело № 

101/2011 г. 

12.12.2011г. С разпореждане № 965/14.11.2011г. 

отсрочва делото и го насрочва за 

15.12. 2011 г. от 11,00 ч. за която 

дата да се призоват страните и 

вещото лице. 

Молба от 11.11.2011 г. от вещо лице 

Константин Михайлович Якубович 

за отлагане на делото, поради 

служебна командировка в чужбина 

15.12.2011г 
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Светлана 

Драгоманс

ка 

КАНД № 

182/2011 г. 

20.7.2011г. 

 

С разпореждане № 466/20.7.2011г. 

Отсрочва насроченото по делото с.з. 

за 03.08.2012 г. 

 

Невъзможност да се сформира 

съдебен състав - в отпуск по болест 

съдии Г.Иванова и Игл.Жекова и 

платен годишен отпуск на съдии 

Вл.Първанов, Сл. Бакалов и 

Ст.Динчева 

3.8.2011г. 

КАНД № 

201/2011 г. 

20.7.2011г. 

 

С разпореждане № 467/20.7.2011г. 

Отсрочва насроченото по делото с.з. 

за 03.08.2012 г. 

Невъзможност да се сформира 

съдебен състав - в отпуск по болест 

съдии Г.Иванова и Игл.Жекова и 

платен годишен отпуск на съдии 

Вл.Първанов, Сл. Бакалов и 

Ст.Динчева 

3.8.2011г. 

Галя 

Иванова 

КАНД № 

200/2011 г. 

20.7.2011г. С разпореждане № 470/20.7.2011г. 

Отсрочва насроченото по делото с.з. 

за 03.08.2012 г. 

Невъзможност да се сформира 

съдебен състав - в отпуск по болест 

съдии Г.Иванова и Игл. Жекова и 

платен годишен отпуск на съдии Вл. 

Първанов, Сл. Бакалов и Ст. Динчева 

3.8.2011г. 

Адм. дело № 

275/2010 г.  

06.01.2011 г. 

 

С определение № 549/10.12.2010г. 

Пренасрочва производството по 

адм.дело № 275/2010 год. за 

20.01.2011 год. от 13.45 ч. 

 

Невъзможност да се формира 

съдебен състав на 06.01.2011 год. - 

отсъствие на съдията-докладчик  - 

платен годишен отпуск от 

03.01.20111 г. до 07.01.2011 г.  

20.01.2011 г. 

Адм. дело № 

311/2010 г. 

06.01.2011 г. 

 

С определение № 547/10.12.2010г. 

Пренасрочва производството по 

адм.дело № 311/2010 год. за друга 

дата 20.01.2011 год. от 13.30 часа. 

 

Невъзможност да се сформира 

съдебен състав на 06.01.2011 год. - 

отсъствие на съдията-докладчик -  

платен годишен отпуск от 

03.01.20111 г. до 07.01.2011 г. 

20.01.2011 г. 

Адм.дело № 

106/2011 г. 

21.7.2011г С разпореждане № 566/20.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 106/2011 г. 

за разглеждане в о.с.з. на 04.08.2011 

4.8.2011г. 
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г. от 14.45 ч. 

 

В отпуск по болест от 20.07.2011 до 

22.07.2011 г.    

Адм.дело № 

98/2011 г. 

07.07.2011 г. 

 

С определение № 266/24.6.2011г. 

Отменя Определението от о.с.з. на 

09.06.2011 г., с което делото е 

насрочено за 07.07.2011 г. и насрочва 

делото за о.с.з. на 21.07.2011 г.  

 

назначава вещо лице, което да 

извърши СИЕ  

21.07.2011 

Адм.дело № 

98/2011 г. 

21.7.2011г. С разпореждане № 570/20.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 98/2011 г. 

за разглеждане в о.с.з. на 04.08.2011  

 

В отпуск по болест от 20.07.2011 до 

22.07.2011 г. 

4.8.2011г. 

Адм.дело № 

136/2011 г. 

21.7.2011г. С разпореждане № 571/20.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 136/2011 г. 

за разглеждане в о.с.з. на 04.08.2011 

г. от 13.45 ч. 

 

В отпуск по болест от 20.07.2011 до 

22.07.2011 г. 

 

 

4.8.2011г. 

 

Иглика 

Жекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНД № 

191/2011 г. 

20.7.2011г. С разпореждане № 468/20.7.2011г. 

Насроченото за разглеждане в 

открито съдебно заседание на 

20.07.2011 год. от 13.30 ч. се 

отсрочва за разглеждане в с.з. на 

14.09.2011 год. от 13.30 ч. 

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г.  

14.9.2011г. 

КАНД № 

196/2011 г. 

20.7.2011г. С разпореждане № 469/20.7.2011г. 

Насроченото за разглеждане в 

открито съдебно заседание на 

20.07.2011 г. от 13.30 ч. се отсрочва 

за разглеждане в съдебно заседание 

на 14.09.2011 г. от 13.30 ч. 

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

14.9.2011г. 

КАНД № 

204/2011 г. 

20.7.2011г. С разпореждане № 471/20.7.2011г. 

Насроченото за разглеждане в 

открито съдебно заседание на 

20.07.2011 г. от 13.30 ч. се отсрочва 

за разглеждане в съдебно заседание 

14.9.2011г. 
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на 14.09.2011 год. от 13.30 часа. 

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

КАНД № 

176/2011 г. 

20.7.2011г. С разпореждане № 472/20.7.2011г. 

Отсрочва насроченото по делото с.з. 

поради невъзможност да се 

сформира съдебен състав. 

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

14.9.2011г. 

Адм.дело № 

24/2011 г. 

29.3.2011г. 

 

С разпореждане № 191/18.3.2011г. 

Пренасрочва делото за разглеждане в 

о.с.з. за 26.04.2011 г. от 14,45 ч. 

 

Молба от вещото лице Федорина 

Евгениева Кондева за удължаване 

срока за изготвяне на експертизата. 

26.4.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адм.дело № 

157/2011 г. 

19.7.2011г. С разпореждане № 548/18.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 157/2011 

г., за разглеждане в о.с.з. за 

23.08.2011 г.  

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

23.8.2011г. 

Адм.дело № 

147/2011 г. 

19.7.2011г. С разпореждане № 549/18.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 147/2011 г. 

за разглеждане в о.з.с. за 23.08.2011 

г.  

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

23.8.2011г. 

Адм.дело № 

128/2011 г. 

19.7.2011г. С разпореждане № 550/18.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 128/2011 г. 

н за разглеждане в о.с.з. за 23.08.2011 

г. от 14.30 ч. 

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

23.8.2011г. 

Адм.дело № 

129/2011 г. 

19.7.2011г. С разпореждане № 551/18.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 129/2011 г. 

за разглеждане в о.с.з. за 23.08.2011 

г. от 14.15 ч. 

 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

23.8.2011г. 

Адм.дело № 

167/2011 г. 

22.7.2011г. С разпореждане № 574/21.7.2011г. 

Пренасрочва адм. дело № 167/2011 г. 

2.8.2011г. 
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за разглеждане в о.с.з. за 02.08.2011 

г. от 14.15 ч. 

В отпуск по болест от 19.07.2011 г. 

до 22.07.2011 г. 

Детелина 

Бозукова 

Адм.дело № 

311/2010 г. 

3.5.2011г. 

 

С разпореждане № 280/19.4.2011г. 

Отсрочва заседанието по делото за 

17.05.2011г 

  

Молба от вещото лице Генчо 

Атанасов Калев  за удължаване срока 

за изготвяне на заключението 

17.5.2011г. 

 

 

Стела 

Динчева 

Адм.дело № 

109/2010 г. 

10.2.2011г. 

 

С разпореждане № 61/25.1.2011г. 

Пренасрочва адм.д.109/2010г. за 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 24.02.2011г. от 13.30ч.  

 

Късно внесен депозит за в.л. и 

недостатъчен срок за изготвяне на 

назначената тройна съдебно-

медицинска експертиза. 

24.2.2011г. 

Адм.дело № 

282/2010 г. 

21.4.2011г. 

 

С определение № 151/7.4.2011г. 

Освобождава инж.Мартина Златева 

от възложената задача с определение 

от 17.03.2011 г. Назначава за вещо 

лице, което да извърши назначената 

съдебно-техническа експертиза 

инж.Олег Димитров Радев. 

 

Молба от вещото лице Мартина 

Златева за освобождаване от 

изпълнението на възложената й 

задача за изготвяне на съдебно-

техническа експертиза. 

5.5.2011г. 

Адм.дело № 

258/2011 г. 

2.12.2011г. С разпореждане № 917/7.11.2011г. 

Пренасрочва адм.д. №258/2011 за 

разглеждане в открито съдебно 

заседание на 30.11.2011 г.  

 

В командировка от 02.12.2011 г. до 

03.12.2011 г.  

30.11.2011г. 

Адм.дело № 

208/2011 г. 

2.12.2011г. С разпореждане № 918/7.11.2011г. 

Пренасрочва адм.д. №208/2011г. за 

разглеждане в открито с.з. на 

30.11.2011 г.  

 

В командировка от 02.12.2011 г. до 

03.12.2011 г. 

30.11.2011г. 
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     - за периода 01.01.2012г. до 31.08.2012г. са отсрочени с.з. с 

насрочени 9 бр. дела:                                      
     
   

 

 

СЪДИЯ-

ДОКЛАДЧИ

К 

 

     

 

№ НА ДЕЛО 

 

ДАТА НА 

ОТСРОЧЕНОТ

О СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

ПРИЧИНИ И АКТ ЗА 

ОТСРОЧВАНЕ 

 

ДАТА НА 

СЛЕДВАЩО

ТО 

СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

Владимир 

Първанов 

КАНД № 

141/2012 г. 

25.7.2012г. С разпореждане № 303/9.7.2012г. 

Пренасрочва делото за 01.08.2012  

От 16.07.2012 г. до 27.07.2012 г. 

включително в платен годишен 

отпуск 

1.8.2012г. 

 

 

 

 

 

Слав Бакалов 

Адм.дело № 

344/2011 г. 

16.4.2012г. 

 

С разпореждане № 193/23.3.2012г. 

Отсрочва съдебното заседание за 

20.04.2012 г.  

Официални почивни дни  от 

13.04.2012 г. до 16.04.2012 г. 

включително. 

20.4.2012г. 

Адм.дело № 

10/2012 г. 

16.4.2012г. 

 

С разпореждане № 192/23.3.2012г. 

Отсрочва съдебното заседание за 

20.04.2012 г.  

 

Официални почивни дни  от 

13.04.2012 г. до 16.04.2012 г. 

включително. 

20.4.2012г. 

Адм.дело № 

51/2011 г. 

2.5.2012г. С разпореждане № 285/26.4.2012г. 

Отсрочва съдебното заседание за 

16.05.2012 г.  

 

На 02.05.2012 г. в платен годишен 

отпуск. 

 

16.5.2012г. 

Светлана 

Драгоманска 

КАНД № 

156/2012 г. 

25.7.2012г. 

 

С разпореждане № 316/18.7.2012г. 

Пренасрочва с.з. по делото за 

01.08.2012 год.  

 

Върната в цялост призовка за 

касатора. 

1.8.2012г. 

КАНД № 

159/2012 г. 

1.8.2012г. 

 

С разпореждане № 338/30.7.2012г. 

Пренасрочва делото за 12.09.2012 

год. 

 

Върната в цялост призовка на 

касатора. 

12.9.2012г. 
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Галя Иванова Адм.д. № 

43/2012 г. 

12.4.2012г. 

 

С разпореждане № 209/28.3.2012г. 

Пренасрочва производството по 

делото за 11.04.2012 г. от 14.30 ч. 

/делото е във ВАС/ 

11.4.2012г. 

Стела 

Динчева 

Адм.дело № 

347/2011 г. 

19.4.2012г. 

 

С разпореждане № 165/14.3.2012г. 

Пренасрочва адм.дело № 

347/2011г. за разглеждане в 

открито съдебно заседание на 

05.04.2012г.  

 

С молба от 13.03.2012 г. 

оспорващият оттегля искането за 

назначаване на експертиза и с 

оглед процесуална икономия 

разглеждането на делото следва да 

се извърши на по-ранна от 

обявената дата. 

5.4.2012г. 

Адм.дело № 

14/2012 г. 

22.3.2012г. 

 

С разпореждане № 152/12.3.2012г. 

Пренасрочва адм.д. № 14/2012 г. за 

разглеждане в о.з.с. на 23.03.2012 

г.  

Предвиден служебен ангажимент 

23.3.2012г. 

 

Видно от изготвената и предоставена справка, през 2011г. са 

отсрочени 39 бр. дела, а за периода м. януари 2012г. – м. август 2012г. 

– 9 бр. дела по посочените по-горе причини – платен отпуск, отпуск 

по болест, командировка на съдия-докладчика, по молба на вещото 

лице и пр.   

Проверката не установи забава на съдебното производство 

поради отсрочване на съдебните заседания, като дори по част от 

делата, отритите съдебни заседания за насрочени за по-ранна дата, по 

посочените по-горе причини. 

Страните са уведомени своевременно и следващите съдебни 

заседания са проведени по-рано или по-късно - в рамките на месец, 

два. Независимо от това и с оглед необичайно големия брой 

отсрочени съдебни заседания в АдС-Сливен, в сравнение с останалите 

проверени от настоящия екип административни съдилища, то 

препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да не се отсрочват, 

като при възможност се разглеждат от друг състав, в интерес на 

страните в процеса, а отсрочване на делата да се извършва само по 

изключение. 
 

СПРЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА 
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КЪМ 04.10.2012 г. 

 
 

 

съдия-докладчик 

 

 

 

№ на дело 

 

дата на 

образуване 

 

правно 

основание 

на делото 

 

дата на 

спиране 

правно 

основание за 

спиране 

 

СТЕЛА 

ДИНЧЕВА 

 

Адм.д. № 

182/2012 

 

26.07.2012г. 

Чл.104, ал.1  

от ЗДСл 

 

14.08.2012г. 

Чл.229, ал.1, т.4 

от ГПК 

 

СЛАВ 

БАКАЛОВ 

 

Адм.д. № 

245/2011 

 

02.09.2011г. 

Чл.65, ал.4  

от ЗОС 

 

31.10.2011г. 

Чл.229, ал.1, т.4 

от ГПК 

 

СВЕТЛАНА 

ДРАГОМАНСК

А 

 

Адм.д. № 

172/2012 

 

18.07.2012г. 

Чл.32, ал.1 

и ал.2 от ЗА 

 

13.08.2012г. 

Чл.229, ал.1, т.4 

от ГПК 

 

Адм.д. № 

263/2011 

 

17.09.2011г. 

Чл.83б, ал.1 

т.1 

вр.чл.83а  

от ЗАНН 

 

05.12.2011г. 

Чл.229,ал.1,т.4 от 

ГПК и чл. 144 от 

АПК 

Административните дела, по които производството е спряно към 
10.10.2012г., видно от предоставената справка, са 4 броя:  

 

Проверката на делата установи: 

Адм. дело № 245/2011г. е образувано на 02.09.2011г., на доклад на 

съдия Слав Бакалов, по жалба срещу заповед на Кмета на община Сливен. 

Към делото е приложен протокол за случаен избор, съдържащ 

разпределеното дело, с подпис на разпределящия служител Захариева и 

дата, идентична с датата на образуването му. Първоначално, с 

разпореждане в з.з. от 12.09.2011г. делото е оставено без движение, с 

указания за заплащане на държавна такса в размер на 10 лв. и представяне 

на препис от жалбата за ответната страна. След отстраняване на 

нередовността, с разпореждане в з.з. от 27.09.2011г., делото е насрочено в 

о.с.з. на 31.10.2011г.  

В проведеното на 31.10.2011г. открито съдебно заседание е даден ход 

на делото, приети са представените писмени доказателства и с протоколно 

определение производството по делото е спряно до решаване с влязъл в 

сила съдебен акт на производството по адм. дело №  244/2011г. по описа на 

АдС-Сливен. По делото се съдържат разпечатки от деловодната програма 

на съда, за движението на преюдициалното дело, с дата и подпис на 

деловодителя, от които е видно, че не са отстранени пречките за 

възобновяване на спряното производство. 

Адм. дело № 182/2012 г. е образувано на 26.07.2012г., на доклад на 

съдия Стела Динчева, по жалба срещу заповед на кмета на община Сливен. 

Към делото е приложен протокол за случаен избор, съдържащ 

разпределеното дело, с подпис на разпределящия служител Захариева и 

дата, идентична с датата на образуването му. С определение в з.з. на 
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14.08.2012г. производството по делото е спряно до приключване с влязъл в 

сила съдебен акт по адм. дело № 65/2012г. по описа на същия съд. По 

разпореждане на съдията докладчик от 15.08.2012г., делото е докладвано 

ежемесечно, като към кориците му са приложени извлечения от 

деловодната програма, съдържащи данни за висящността на 

преюдициалния спор, с дата и подпис на деловодителя.  

Адм. дело № 172/2012 г. е образувано на 18.07.2012г., на доклад на 

съдия Светлана Драгоманска, по жалба срещу решение № 130/2012г. На 

Общински съвет – гр. Котел. Към делото е приложен протокол за случаен 

избор, съдържащ разпределеното дело, с подпис на разпределящия 

служител Захариева и дата, идентична с датата на образуването му. С 

разпореждане в з.з. от 20.07.2012г. делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 13.08.2012г., страните са конституирани и са им дадени 

съответните указания. В з.з. на 02.08.2012г. съдът се е разпоредил да се 

изготви служебна справка, от която да е видно образувано ли е адм.дело № 

154/2012г. по описа на АдС-Сливен, между кои страни и с какъв предмет. 

От изготвената и приложена служебна справка е видно, че в съда е 

образувано такова дело, с оспорващ – Областен управител на област 

Сливен и ответник Общински съвет – гр. Котел и заинтересовано лице 

„Космо България Мобайл” ЕАД. В проведеното на 13.08.2012г. открито 

съдебно заседание производството по делото е спряно до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт на адм. дело № 154/2012г. по описа на същия 

съд. Към кориците на делото са приложени извлечения от деловодната 

програма, относно висящността на преюдициалния спор, от които е видно, 

че същият не е приключил.  

Адм. дело № 263/2011 г., образувано на 17.09.2011г., на доклад на 

съдия Светлана Драгоманска, по искане на прокурор в ОП-Сливен за 

налагане на имуществена санкция на ЕООД по реда на чл. 83,ал.1,т.1, вр. 

чл. 83а ЗАНН. Към делото е приложен протокол за случаен избор, 

съдържащ разпределеното дело, с подпис на разпределящия служител 

Захариева и дата, идентична с датата на образуването му. С определение от 

з.з. на 19.09.2011г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 24.10.2011г., 

котституирал е страните и е дал съответните указания, в това число 

ответната страна да представи писмен отговор в 14 дневен срок. На 

05.10.2011г. е постъпил отговор по делото. В проведеното о.с.з. на 

24.10.2012г. е даден ход на делото, приети са представените доказателства, 

допуснат е до разпит един свидетел и делото е отложено, с насрочване за 

05.12.2011г. В това о.с.з. с протоколно определение съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт по 

НОХД № 1163/2011г. по описа на РС-Сливен. Ежемесечно, с писма до РС-

Сливен е изисквана справка за движението на НОХД № 1163/2011г. и 

видно от получените и приложени отговори, последният от които е от 

25.09.2012г., спорът все още е висящ. 
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ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 

За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.: 

 

 

 

 

 

съдия-

докладчик 

 

 

 

№ на дело 

 

дата на 

образува

не 

 

дата на с.з.  

по 

същество 

 

дата на 

определен

ието за 

отменяне 

хода по 

същество 

дата на 

насрочване 

в с.з. 

дата на 

постано

вяване 

на 

съдебни

я акт 

дата на 

обявяване 

на 

съдебното 

решение 

Владимир 

Първанов 

Адм.д. № 

124/2011 20.5.2011 26.7.2011 9.8.2011г  

Опреде

ление  

9.8.2011 

 

Светлана 

Драгоманска 

Адм.д.№ 

69/2011  
15.3.2011 27.4.2011 16.5.2011 6.6.2011г  

14.06.2011 

г. 

Галя Иванова 

 

Адм.д.№ 

106/2011 28.4.2011 29.9.2011 11.10.2011 

24.11.2011г 

8.12.2011г 

22.12.2011г 

 
27.12.2011г

. 

Адм.д.№ 

205/2011 

21.7.2011 

 
29.9.2011 06.10.2011  

24.11.2011г 

22.12.2011г 
 12.1.2012г 

Детелина 

Бозукова 

Адм.д.№ 

93/2011  
14.4.2011 2.6.2011 06.06.2011  12.7.2011г  22.7.2011г 

Адм.д.№ 

139/2011  
2.6.2011 4.10.2011 25.10.2011 29.11.2011г  7.12.2011г 

Адм.д.№ 

155/2011 
17.6.2011 4.10.2011 25.10.2011 29.11.2011г  7.12.2011г 

Стела 

Динчева 

Адм.д.№ 

208/2011  28.7.2011 20.10.2011 27.10.2011 

02.12.2011 

г 

30.11.2011г 

 8.12.2011г 

Адм.д.№ 

233/2011 
19.8.2011 17.11.2011 18.11.2011  

12.1.2012г 

9.2.2012г 
 16.2.2012г 

 

 

- За периода 01.01.2012 г. – 31.08.2012 г.: 
 

 

 

 

съдия-

докладчик 

 

 

 

№ на 

дело 

 

дата на 

образуван

е 

 

дата на с.з.  

по същество 

 

дата на 

определен

ието за 

отменяне 

хода по 

същество 

дата на 

насрочван

е в с.з. 

 

дата на 

постановя

ване на 

съдебния 

акт 

 

дата на 

обявяване 

на 

съдебното 

решение 

Галя 

Иванова 

Адм.д.№ 

286/2011 
10.10.2011 28.03.2012 г 20.04.2012   20.04.2012   
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Детелина 

Бозукова 

Адм.д.№ 

32/2012  
23.02.2012 17.04.2012 г 

 

16.05.2012 
12.06.2012   25.06.2012  

Стела 

Динчева 

Адм.д.№ 

260/2011  
14.09.2011 12.01.2012 г 19.01.2012   19.01.2012   

Адм.д.№ 

373/2011 
22.12.2011 23.02.2012 г 19.03.2012   19.03.2012   

Адм.д.№ 

67/2012 
03.04.2012 31.05.2012 г 13.06.2012   13.06.2012   

Адм.д.№ 

128/2012 
11.06.2012 27.06.2012 г. 03.07.2012  29.08.2012    

 

 

  За 2011 год. те са 9 бр., от които по едно дело на доклад на съдиите 

Първанов и Драгоманска,  по две дела на съдиите Иванова и Динчева и три 

– на съдия Бозукова. 

Адм. дело № 124/2011 г. е образувано на 20.05.2011г., по жалба на 

М.Н.С. от 16.05.2011г., получена в съда на 20.05.2011г., срещу заповед за 

налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) – забрана за 

напускане на страната, във връзка с образувано изпълнително дело по 

дължими суми за издръжка на деца. По делото е приложена само извадка 

от протокол за случайно разпределение от 20.05.2011 г. (целият се съхраня 

в отделна папка, от който е видно, че делото е разпределяно заедно с още 5 

бр. дела, с дата, час и подпис на разпределящото лице – Захариева 

деловодител), на доклад на съдия Първанов. С разпореждане от з.з. на 

07.06.2011 год., делото е оставено без движение - за внасяне на държавна 

такса и представяне на копие от жалбата с приложенията, изпълнено с 

молба от 17.06.2011 г., докладвана  в същия ден, видно от резолюцията  

„КД” на съдията. С ново разпореждане, от 20.06.2011 г., делото е 

насрочено за 26.07.2011 г., като са конституирани страните - оспорващата 

и административния орган, с уведомяване на Окръжна прокуратура за 

започналото производство. В о.с.з. на определената дата е изготвен доклад 

по делото, приети са доказателствата и съдебното дирене е обявено за 

приключено. С определение № 74/09.08.2011 г., (без изрична отмяна на 

определението, с което е даден ход на делото по същество), 

производството е възобновено и прекратено, поради настъпилата 

законодателна промяна в ЗБДС, обнародвана в ДВ бр. 55/2011 г. за 

прекратяване на действието на наложени ПАМ. Определението е влязло в 

сила, делото е проверено от деловодител и архивирано, (също от 

деловодителя), видно от положения печат на корицата, на 19.04.2012 г.   

Адм. дело № 69/2011 г. е образувано на 15.03.2011 г. , по жалба от 

същия ден на Г.С.М. от гр. Сливен, против решение № 3/10.02.2011 г. на 

Директора на РУ „СО” - Сливен, с което е отхвърлена като неоснователна 

жалбата й срещу задължителни предписания на контролен орган при РУ 
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„СО” - Сливен от 12.01.2011 г. Делото е разпределено, видно от протокола 

от 15.03.2011 г., заедно с още три дела (по делото е приложена извадка от 

него) на доклад на съдия Драгоманска, след като, съгласно определение № 

115/15.03.2011 г., е отделено в самостоятелно производство оспорването на 

решение № 3 на Директора на РУ „СО” – Сливен, а това против 

разпореждането на ръководител „ПО” при РУ „СО”-Сливен от 25.01.2011 

г., с което е отказано отпускането на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, е продължило като адм. дело № 52/2011 год. по описа на съда. С 

разпореждане от същата дата дело № 69/2011 г. е оставено без движение, с 

указания към жалбоподателката, изпълнени с молба от 22.03.20111 г. С 

последващо разпореждане, от 28.03.2011 г. делото е насрочено в о.с.з. за 

27.04.2011 г., конституирани са страните, дадени са им указания, с 

предупреждения за последиците при неизпълнение. В това заседание са 

приети доказателствата и съдебното дирене е обявено за приключено. С 

определение № 187/16.05.2011 г. определението с даден ход по същество е 

отменено, възобновено е производството по делото, заличен е като страна 

Директорът на РУ „СО”-Сливен и е конституиран като ответник по 

жалбата контролният орган на НОИ - Гл. ревизор при РУ „СО”-Сливен. 

Делото е насрочено за 06.06.2011 г., с допълнителни указания към 

страните, когато е и обявено за решаване. Съдебният акт – решение № 56 е 

постановено на 14.06.2011 г., с отхвърляне на жалбата срещу  

задължителните предписания на контролен орган при РУ „СО”-Сливен. С 

решение № 7993/05.06.2012 г. по адм. дело № 11718/2011 г. на ВАС, 

решението е оставено в сила.  

Адм. дело № 52/2011 г., видно от протокол за случаен избор от 

01.03.2011 г., в което делото е разпределено с още шест постъпили жалби, 

е също на доклад на съдия Драгоманска. По него е постановено, без 

внасяне в о.з., след изискване (с разпореждане от 02.03.2011 г.), на 

допълнителни доказателства, определение № 118/15.03.2011 г., с което 

жалбата е оставена без разглеждане, производството е прекратено, а 

жалбата е изпратена на ТП на НОИ-гр. Сливен, на основание чл. 130, ал. 4 

АПК, за разглеждане, по реда на специалната норма на чл. 117, ал. 1 т. 2, б. 

„а” КСО, въвеждаща задължително произнасяне по административен ред. 

Адм. дело № 123/2012 год. е образувано след като с решение № 

7731/31.05.2012 г. по адм. дело № 3166/2012 г. на ВАС е отменено решение 

№ 177/27.12.2011 г. по адм. дело № 106/2011 г. на АС-Сливен и делото е 

върнато на съда за ново разглеждане от друг съдебен състав. Предмет на 

жалбата на Т.И.Ч. и Н.И.Ч. от гр. Сливен е била заповед на Областен 

управител – Сливен, за одобряване на План на новообразуваните имоти за 

две местности на землището на община Сливен. В хода на адм. дело № 

106/2011г., разпределено на доклад на съдия Галя Иванова, след проведени 

4 съдебни заседания, приети доказателства, изслушана СТЕ, с поставяне и 

на допълнителна задача, в с.з. на 29.09.2011 г., съдебното дирене е обявено 
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за приключено. С определение № 90/11.10.2011 г., протоколното 

определение за ход по същество е отменено, производството е възобновено  

и е насрочено ново с.з., с указания към административния орган за 

представяне на доказателства и с назначаване на допълнителна СТЕ с три 

задачи. Проведени са били още три с.з. и с постановеното решение 

процесната заповед е била отменена в оспорената й част. След проведеното 

касационно производство и образуваното адм. дело  № 123/2012 г., с 

докладчик съдия Жекова, с молба от 27.06.2012 г. жалбата е оттеглена, с 

оглед което, на основание чл. 159, т. 8, вр. чл. 155, ал. ал. 1 и 3 АПК, съдът 

я е оставил без разглеждане и е прекратил производството по делото.  

Адм. дело № 205/2011 г. е образувано  на 21.07.2011 г., по жалба от 

същата дата от Л.П.Г. от гр. Котел, против решение на Началника на РУП-

гр. Котел, разпределено в същия ден на доклад на съдия Бакалов, а след 

негов самоотвод – преразпределено на доклад на съдия Галя Иванова. С 

разпореждане от 08.08.2011 г. жалбата е оставена без движение за 

отстраняване на нередовности, след изпълнението на които, с 

разпореждане от 18.08.2011 г. делото е насрочено в о.с.з., конституирани 

са страните, дадени са им указания, изискани са доказателства от РП-

Сливен. На 29.09.2011 г., са приети приложените доказателства без 

възражения от страните и делото е обявено за решаване. С определение № 

91 от 06.10.2011 г., определението за ход по съществото е отменено, с 

преценката за необходимост от участие в процеса на СНЦ „Ловно 

рибарско дружество-Котел”, на което актът не е бил съобщен от 

административния орган и което сдружение също е подало жалба срещу 

оспореното решение. Съдебното дирене е приключено в о.с.з. на 

22.12.2011 г., а на 12.01.2012 г. съдът се е произнесъл с решение № 178, 

необжалвано, съобщено своевременно на страните. 

Адм. дело № 93/2011 г. е образувано на 14.04.2011 г., по жалба на 

М.Й.Ю. от гр. Твърдица, получена в съда на тази дата, разпределено в 

същия ден на доклад на съдия Бозукова. Предмет на търсения контрол за 

законосъобразност е заповед на Началник-сектор Сливен при РДНСК-

югоизточен район, за премахване на незаконен строеж. С разпореждане от 

15.04.2011 г. производството по делото е оставено без движение, а след 

отстраняване на нередовностите, с разпореждане от 09.05.2011 г., е 

насрочено о.с.з. за 02.06.2011 г., конституирани са страните, дадени са им 

указания, изискана е справка от СГКК-Сливен, уведомена е ОП – Сливен. 

С изготвено на ръка разпореждане от 17.05.2011 г., е конституирана като 

заинтересована страна Държавата, чрез Министъра на земеделието и 

храните, а в проведеното о.с.з. делото е обявено за решаване. С 

определение от 06.06.2011 г. предходният съдебен акт за приключване на 

съдебното дирене е отменен, производството е възобновено, поради 

преценка за необходимост от СТЕ, като делото е насрочено за 12.07.2011 г. 

С решение № 72/22.07.2011 г. жалбата е отхвърлена. Актът по същество е 
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оставен в сила с решение № 1277/25.01.2012 г. по адм. дело 13245/2011 г. 

на ВАС. 

Адм. дела № № 139/2011г. и 155/2011 г. са образувани на 02.06.2011 

г. и на 17.06.2011 г., изпратени по подсъдност от АССГ, по жалби на 

физически лица, против Актове на Зам. изпълнителния директор на 

Държавен фонд земеделие – София, за установяване на публично 

държавно вземане и прихващане, разпределени на доклад на съдия 

Бозукова. И двете дела са обявени за решаване в о.с.з. на 04.10.2011 год., 

след което, с определения от 25.10.2011 г. ходът по същество е отменен, за 

представяне на доказателства досежно компетентността на издателя. С 

решения № 155 и № 156, и двете от 07.12.2011 год. оспорените актове са 

отменени. По постъпили касационни жалби делата са изпратени във ВАС. 

Адм. дело № 208/2011 г.  е образувано на 28.07.2011 г. по постъпила 

в същия ден жалба от Р.А.Р. от гр. София и Р.А.Д. от гр. Стара Загора, 

против заповед на Областен управител на област Сливен, обективирала 

отказ за изплащане на обезщетение по подадено заявление от 11.01.2008 

год. по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани 

лица. Делото е разпределено в същия ден, на доклад на съдия Стела 

Динчева. В с.з. от 20.10.2011 г. делото е докладвано, приети са 

доказателствата и е даден ход по същество. С определение от 27.10.2011 г., 

протоколното определение е отменено, възобновено е производството по 

делото и  жалбата, по отношение на първия жалбоподател е оставена без 

разглеждане, като просрочена, прекратено е производството по делото и 

същият е конституиран като заинтересована страна. По отношение на 

втория жалбоподател делото е насрочено в о.з. на 02.12.2011 г., 

пренасрочено поради служебен ангажимент на съдията-докладчик за 

30.11.2011 г., когато съдебното дирене е обявено за приключено. С 

решение № 161/08.12.2011 год. заповедта е отменена като 

незаконосъобразна и преписката е изпратена на административния орган за 

произнасяне по заявлението. С решение № 9989/09.07.2012 г., постановено 

по адм. дело № `353/2012 г. на ВАС, решението като правилно, е оставено 

в сила. 

Адм. дело № 233/2011 г. е образувано на 19.08.2011 г. по жалба от 

същия ден на Г.Н.Х. от гр. Сливен, против заповед на Началник СГКК гр. 

Сливен, с допуснато изменение на кадастралната карта досежно 

собствения му имот. Също на 19.08.2011 г. делото е разпределено на 

доклад на съдия Динчева, видно от приложеното извлечение от протокол 

за случаен избор. С разпореждане от 29.08.2011 г. делото е оставено без 

движение за внасяне на ДТ, а административният орган е задължен да 

представи доказателства за датата на връчване на акта на адресата. С 

последващо разпореждане – от 19.09.2011 г. жалбата повторно е оставена 

без движение, като ответникът Началник СГКК гр. Сливен е задължен да 

представи в 7 дневен срок списък на заинтересованите лица в 
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производството, заедно с адресите им за призоваване. С разпореждане от 

10.10.2011 г. делото отново, за трети път е оставено без движение, с 

указания до жалбоподателя да посочи актуален адрес за призоваване на 

Р.П.Д., в качеството й на съсобственик на поземления имот. С 

разпореждане от 19.10.2011 г. делото е насрочено за 17.11.2011 г., 

конституирани са страните, указано е правото на отговор по жалбата, 

разграничена е доказателствената тежест по установяване на факти и 

твърдения. В с.з. на определената дата, е даден ход на делото, приети са 

доказателствата по описите и без възражения от страните е приключено 

съдебното дирене. На 18.11.2011 г., с определение № 144, без изрична 

отмяна на определението за ход по същество, производството е 

възобновено във фаза по събиране на доказателства, поради 

непризоваването за о.с.з. в което делото е приключено, на конституирана 

заинтересована страна – община-Сливен. На 12.01.2012 г. от о.с.з. делото е 

отложено, с предоставена възможност за събиране на доказателства, за 

09.02.2012 г., когато е даден ход по същество. На 16.02.2012 г. е 

постановено решение № 20, с което заповедта, касаеща процесния ПИ е 

отменена, като по делото няма данни актът да е бил обжалван. Съгласно  

разпореждане от 30.03.2012 г. е издаден изпълнителен лист, отбелязано на 

нарочен печат върху постановения съдебен акт. Делото е проверено от 

секретар, съдържа 144 листа с печат на съда  и подпис на служителя.  

През проверявания период на настоящата година – до 31.08.2012 год. 

6 бр. дела са с определения за отмяна на хода по същество.  

По две от тях причината е необходимост за събиране на 

допълнителни доказателства - адм. дело № 32/2012 г., на доклад на съдия 

Бозукова и адм. дело № 128/2012 г., на доклад на съдия Динчева. 

Първото от делата е образувано на 23.02.2012 г., по жалба от ООД 

със седалище в гр. Сливен, срещу отказ на Гл. архитект на община Сливен 

за издаване на удостоверение за търпимост. С разпореждане от 27.02.2012 

г. делото е насрочено за 20.03.2012 г. и са конституирани страните, като са 

им дадени  указания, разяснено е правото на отговор и доказателствената 

тежест, изискана е цялата преписка от административния орган, задължен 

е и оспорващия да представи доказателства във връзка със собствеността 

на имота. В о.с.з. на посочената дата е изготвен доклад по спора, приети са 

доказателствата, разпитани са свидетели, назначена е СТЕ, депозирана в 

с.з. на 17.04.2012 г., когато съдебното дирене е приключено. С 

определение № 53/16.05.2012 г. ходът по същество е отменен - по молба на 

вещото лице, във връзка с изготвеното по делото заключение. Съдът, 

преценявайки молбата като основателна, я е уважил, отменяйки 

протоколното определение, с назначаване на допълнителна СТЕ. В с.з. на 

12.06.2012 г. е даден ход на делото, депозирано е изготвеното заключение 

и делото е обявено за решаване. Съдебният акт – решение № 76, е 
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постановен на 25.06.2012 г., с отмяна на изричния отказ на Главния 

архитект. Решението не е било обжалвано, влязло е в сила. 

Второто дело е образувано на 11.06.2012 г. по постъпила в същия ден 

жалба от пълномощник на гражданин на Република Армения, против отказ 

на Началника на група „Миграция”при ОД на МВР-Сливен за издаване на 

разрешение за продължително пребиваване на чужденец, по заявление от 

21.03.2012 г. Видно от извадка от протокол за случаен избор, делото е на 

доклад на съдия Динчева. С разпореждане от 12.06.2012 г. делото е 

насрочено в о.с.з. за 27.06.2012 г., конституирани са страните в 

производството, указано е внасянето на ДТ и представянето на 

пълномощно, както и доказателствената тежест. Съдебното дирене е 

приключено в това заседание, а по молба на пълномощника на 

жалбоподателя от 02.07.2012 г., счетена за основателна, е постановено 

определение № 223/03.07.2012 г. С него протоколното определение е 

отменено и е възобновено производството по делото, с насрочване за 

29.08.2012 г., като е изискано от ответника и административното досие на 

лицето. Последното е представено по делото с молба от 20.07.2012 г. С 

решение № 95/24.09.2012 г. жалбата е отхвърлена като неоснователна. 

Съобщенията са изпратени своевременно, получени са на 28.09.2012 г. и на 

26.09.2012 г. 

По останалите четири дела определенията за приключване на 

съдебното дирене са отменени след преценка за недопустимост на 

жалбите, като са прекратени производствата по делата. 

Адм. дело № 286/11 г. е образувано на 10.10.2011 г. по жалба на 

Т.С.М. от гр. Сливен, против заповед на кмета на община-Сливен, за 

одобряване на частичен ПУП – ПЗР на 2 бр. УПИ, находящи се в ЦГЧ на 

града. Разпределено е на тази дата, на доклад на съдия Галя Иванова. След 

оставяне на жалбата без движение, с указания, прекратяване на 

производството по отношение на искането за прогласяване нищожност на 

договор за покупко-продажба и ново оставяне без движение - за 

обнародване на оспорването, с разпореждане от 09.01.2012 г. делото е 

насрочено в о.с.з. за 02.02.2012 г., конституирани са страните и са им 

дадени указания. Още в първото по делото заседание пълномощникът на 

административния орган е направил възражение за недопустимост на 

жалбата, неприето от съда поради липса на относими доказателства във 

връзка с твърдения правен интерес на жалбоподателя. За доказателства 

делото е отложено за 15.03.2012 г.  С изготвено на ръка в з.з. определение 

от 07.02.2012 г., съдът е задължил кмета да представи доказателства, 

изискал е справка от РС-Сливен, назначил е СТЕ с посочена задача, 

определил е депозит. Определението е допълнено с друго, от 10.02.2012 г., 

изготвено по същия начин, последвано от такива и от 14.02.2012 г. и от 

17.02.2012 г., като с последното е определено вещо лице и са му разяснени 

задълженията и срока за изготвяне на заключението. На 15.03.2012 г. са 
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приети доказателства по делото и същото е отсрочено,  поради 

представено, но извън срока заключение, за 28.03.2012 г., когато съдебното 

дирене е приключено. С определение № 43/20.04.2012 г., с подробно 

обоснован извод за недопустимост на жалбата, поради липса на качеството 

на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ на жалбоподателя, 

същата е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено. С определение № 8152/07.06.2012 г. по адм. дело № 6922/2012 

г., ВАС е оставил в сила касирания съдебен акт на АС – Сливен. 

Адм. дело № 67/2012 г. е образувано на 03.04.2012 г., по жалба, 

постъпила в същия ден, от Я.А.З., в качеството му на управител на ТД, със 

седалище и адрес на управление в гр. Сливен, срещу решение от 2005 год. 

на Общински съвет-Сливен, с което било признато като погасено по 

давност отстъпеното в полза на дружеството право на строеж върху 

общинска земя. С протокол също от 03.04.2012 г.,  делото е разпределено 

на доклад на съдия Динчева. След проведени две съдебни заседания и 

събрани доказателства, с определение № 70/13.06.2012 г., с много 

подробни мотиви, съдът е обосновал извода, че процесното решение не 

представлява индивидуален административен акт, което води до 

недопустимост на жалбата и прекратяване на  производството. С 

определение № 11672/24.09.2012 г. по адм. дело № 10950/2012 г. ВАС е 

оставил в сила съдебния акт. 

Адм. дело № 260/2011 г. е образувано на 14.09.2011 г., по жалба, 

получена в съда същия ден от физическо лице, против заповед на кмета на 

община-Сливен,  с която е наредено да се проведе публичен търг, за 

продажба на павилион-частна общинска собственост, нает от него. Делото 

е разпределено, също на  14.09.2011 г., на доклад на съдия Динчева. След 

разпореждане от 20.09.2011 год. за оставяне без движение, с указания към 

страните и изпълнението им, съдебното дирене е приключено с 

провеждането на две открити заседания – на 17.01.2011 г. и на 12.01.2012 г. 

С определение № 21 от 19.01.2012 г., обосновавайки извода за 

недопустимост на жалбата (след като търгът не е проведен – липсва 

предмет на обжалване и съответно правен интерес за оспорване), съдът е 

отменил дадения ход по същество, оставил е жалбата без разглеждане и е 

прекратил производството по делото. Споделяйки становището на 

първоинстанционния съд, с определение № 4009/20.03.2012 г., постановено 

по адм. дело № 2378/2012 г., ВАС е потвърдил акта. 

Адм. дело № 373/2011 г. е образувано на 22.12.2011 г., по жалба от 

същата дата, на Т.Г.Б. от гр. Сливен, против мълчалив отказ на Директора 

на Ресурсен център за подпомагане на интегрирано обучение и възпитание 

на деца и ученици със специални образователни потребности, за 

предоставяне на достъп до обществена информация, по заявление от 

24.11.2011 г. Делото е разпределено, също на  22.12.2011 г., на доклад на 

съдия Динчева. След разпореждане от 10.01.2012 год. за оставяне на 
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жалбата без движение, с указания към подателя й и изпълнението им, с 

разпореждане от 13.01.2012 г., делото е насрочено в о.з., конституирани са 

страните, дадени са указания по доказателствата. Съдебното дирене е 

приключено с провеждането на две открити заседания – на 09.02.2012 г. и 

на 23.02.2012 г., след което, с определение № 25 от 19.03.2012 г., 

обосновавайки извода за недопустимост на жалбата, (след като 

задълженият субект не съхранява търсената информация и не е длъжен да 

разполага с нея, липсва предмет на обжалване и съответно - правен 

интерес за оспорване), съдът е отменил дадения ход по същество, оставил е 

жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. С 

определение № 10607/19.07.2012 г., постановено по адм. дело № 5134/2012 

г., ВАС го е оставил в сила. 

 

Безспорно е, че отмяната на хода по съществото на спора е допустимо 

от закона процесуално действие на съда. Тази възможност, общо за целия 

проверяван период, е използвана в хода само на 15 дела, като отново са 

внесени в зала 8 бр. дела, с цел пълното изясняване на спора от фактическа 

страна. От тях по шест от делата (адм. дела № № 123/2012г., 93/2011г., 

139/2011г., 155/2011г., 32/2012г., 128/2012г.), съдът е преценил 

необходимост или е уважил искания в срока за произнасяне, за 

представяне на допълнителни доказателства, включително и назначаване 

на СТЕ, а по две дела ходът по същество е отменен с оглед правилното 

конституиране на страните – адм. дело № 69/2011г. и адм. дело № 

205/2011г. Това говори за проучване на делата в достатъчна степен преди 

приключването на съдебното дирене, като пропуск на съда, изразяващ се в 

непризоваването на конституирана и неучаствала в последното заседание 

страна, е отстранен по адм. дело № 233/2011 г. 

Останалите производства са прекратени с извод за недопустимост на 

жалбите на различни основания:  просрочие на жалбата по отношение на 

един от жалбоподателите е установено по адм. дело № 233/2011г., 

оспорване срещу решение, което не представлява индивидуален 

административен акт – по адм. дело № 67/2011г., с оглед настъпила 

законодателна промяна в ЗБДС, е прекратено адм. дело № 134/2011 г. По 

адм. дела № 286/2011г., № 260/2011г. и № 373/2011г.  съдът е давал 

указания на страните, назначавал е експертизи, изисквал е доказателства, 

за да установи наличието или не на правен интерес на жалбоподателите по 

делото, едва след което се е произнасял по допустимостта на жалбите. 

Това са дела по ЗУТ, (в първия случай), в който активната процесуална 

легитимация подлежи на установяване пред съда, с констатирана липса на 

предмет на обжалване, при непроведен търг – във втория и неустановено 

задължение по ЗДОИ за ответника – в третия случай, като и трите дела са 

касирани и постановените актове са потвърдени от ВАС. 
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ЧАСТНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА  
          

Образуваните в АдС – Сливен частни административни производства 

за проверяваните периоди са общо 97, от които през 2011г. - 42 бр. и от 

01.01.2012г. до 04.10.2012г. – 55 бр. 

 Делата се образуват в деня на постъпване на молбата/жалбата и се 

разпределят същия ден, по дежурство. Издадена е нарочна заповед, 

цитирана по-горе, във връзка с разпределението на делата. Ежемесечно се 

съставя и одобрява график за дежурствата на съдиите. 

           На случаен принцип са проверени: 

           Ч. адм. дело № 19/2011 г. и ч. адм. дело № 55/2012 г. на доклад на 

съдия Владимир Първанов; 

           Ч. адм. дело № 312/2011 г., образувано на 02.11.2011 г. и ч. адм. 

дело № 112/2012 г., образувано на 19.05.2012 г.  на доклад на съдия  

Светлана Драгоманска; 

           Ч. адм. дело № 64/2011 г., образувано на 11.04.2011 г.  и ч. адм. 

дело № 135/2012 г., образувано на 14.06.2012 г., двете  на доклад на съдия  

Слав Бакалов; 

          Ч. адм. дело № 282/2011 г., образувано на 03.10.2011 г.  и ч. адм. 

дело № 225/2012 г., образувано на 23.08.2012 г., двете  на доклад на съдия  

Детелина Бозукова; 

          Ч. адм. дело № 293/2011 г., образувано на 20.10.2011 г. и ч. адм. 

дело № 139/2012 г., образувано на 18.06.2012 г.  на доклад на съдия  Стела 

Динчева; 

         Ч. адм. дело № 336/2011 г., образувано на 14.11.2011 г. и ч. адм. дело 

№ 156/2012 г., образувано на 04.07.2012 г.  на доклад на съдия  Иглика 

Жекова. 

Описаните  производства са образувани по реда на чл.75, ал.1 ДОПК, 

по постъпили от оправомощени лица искания по смисъла на чл.72, ал.1 

ДОПК. Съдът се е произнесъл по направените искания в деня на 

образуване на делата. Същите са уважени с мотивирани окончателни 

определения, изследвани са както допустимостта, така и основателността 

им. Определени са данъчните субекти, по отношение на които се разкриват 

сведенията, обхвата на конкретните индивидуализирани данни, както и 

срока за разкриване на сведенията. 

          Ч. адм. дело № 266/2011 г., образувано на 21.09.2011 г.  и ч. адм. 

дело № 161/2012 г., образувано на 09.07.2012 г., двете  на доклад на съдия  

Галя Иванова. Производствата  са образувани по реда на чл.75, ал.1 ДОПК, 

по постъпили от оправомощени лица искания по смисъла на чл.72, ал.1 

ДОПК. Съдът се е произнесъл по направените искания в деня на 

образуване на делата. Искането по адм. дело №266/2011 г. е оставено без 

уважение като неоснователно, не е било придружено от никакви 

доказателства, а искането по адм. дело №161/2012 г. е уважено с 
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мотивирано окончателно определение с посочване на  данъчните субекти, 

по отношение на които се разкриват сведенията, обхвата на конкретните 

индивидуализирани данни, както и срока за разкриване на сведенията. 

 

         Ч. адм. дело № 177/2011 г., образувано на 05.07.2011 г., на доклад на 

съдия Иглика Жекова, по искане за продължаване на срока на наложени 

обезпечителни мерки. Производство по реда на чл. 121, ал. 5 ДОПК. С 

окончателно и мотивирано определение от з.з. на 07.07.2011 г. съдът е 

уважил искането. 

 

       Административни производства по чл.166 АПК: 

 

         Ч. адм. дело № 265/2011 г., образувано на 19.09.2011 г. по жалба 

срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение, 

постановено със заповед от 20.07.2011 г. на директора на ТД на НАП, гр. 

Бургас. Разпределено на съдия Галя Иванова. В з.з. на 20.09.2011 г. съдът с 

определение прекратява производството по делото пред АдС- Сливен 

поради неподсъдност и го изпраща по подсъдност на АдС – Бургас. 

          Ч. адм. дело № 246/2011 г. и ч. адм. дело № 247/2011г. са 

образувани на 02.09.2011 г. и по дежурство са разпределени на съдия  

Стела Динчева, която с определения от з.з. на същата дата се отстранява от 

участие по делата. С определение от з.з. на 03.09.2011 г. по ч. адм. дело № 

247/2011 г. съдия Владимир Първанов отхвърля като неоснователно 

искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената 

заповед № РД-15-844/04.08.2011 г. на кмета на община Сливен. С 

определение от з.з. на същата дата по ч. адм. дело № 246/2011 г. съдия 

Първанов спира предварителното изпълнение на оспорената заповед № 

РД-15-926/20.08.2011 г. на кмета на община Сливен до приключване на 

производството по „адм. дело № 246/2011 г. по описа на АдС – Сливен”. С 

определение  по  адм. дело №13955/2011 г. на ВАС, Трето отделение, 

обжалваното определение за спиране на изпълнението на АА, е оставено в 

сила. По делата няма приложени определения за разделяне на 

производствата по жалбата и по направеното с нея особено искане. Няма и 

ръкописни резолюции или разпореждания за образуване на отделни частни 

административни производства. 

          Ч. адм. дело № 17/2012 г. е образувано на 21.01.2012 г., след като 

направеното в жалбата срещу заповед на кмета на община Сливен за 

освобождаване на незаконно държан общински имот и за премахване на 

построен върху имота метален гараж искане за спиране изпълнението на 

оспорения административен акт, е отделено в самостоятелно частно 

административно производство. Разпределено е по дежурство на съдия 

Владимир Първанов, който с определение  от з.з. на 21.01.2012 г. отхвърля 

искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената 
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заповед. По частното административно дело не е приложено определение 

за разделяне на двете производства. 

          Ч. адм. дело № 15/2012 г. е образувано на 21.01.2012 г., след като 

направеното в жалбата срещу заповед на директора на ТП ”Държавно 

горско стопанство Котел”, гр. Котел, (с която е обявено класирането на 

участниците в процедурата за продажба на прогнозни количества 

дървесина и е определен купувачът), искане за спиране изпълнението на 

оспорения административен акт е отделено в самостоятелно частно 

административно производство. Разпределено е по дежурство на съдия 

Владимир Първанов, който с определение  от з.з. на 23.01.2012 г. отхвърля 

искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената 

заповед като неоснователно и необосновано. По частното 

административно дело не е приложено определение за разделяне на двете 

производства. Върху копието от жалбата е положено ръкописно 

разпореждане от 21.01.2012 г. по особеното искане да се образува ЧАД и 

да се докладва на дежурния съдия. Пак там се намира и копие от печата за 

образуване на адм. дело по жалбата под № 14/2012 г., на доклад на съдия 

Динчева. 

          Ч. адм. дело № 212/2012 г. е  образувано на 10.08.2012 г., след като 

направеното в жалбата срещу заповед на директора на Регионална 

дирекция по горите, гр. Сливен, (с която се утвърждава горскостопанска 

програма  за определени горски имоти в землището на с. Божевци, 

собственост на жалбоподателите), искане за спиране изпълнението на 

оспорения административен акт, е отделено в самостоятелно частно 

административно производство. Разпределено е по дежурство на съдия 

Владимир Първанов, който с определение  от з.з. на 10.08.2012 г. оставя 

без разглеждане искането за спиране на изпълнението на оспорената 

заповед като недопустимо. По частното административно дело не е 

приложено определение за разделяне на двете производства. Върху 

копието от жалбата се намира и копие от печата за образуване на адм. дело 

№ 206/2012 г., на доклад на съдия  Бозукова, по оспорването за 

законосъобразност на ИАА.  

         След отделяне на направеното в жалбата особено искане са 

образувани и ч. адм. дело № 146/2012 г., ч. адм. дело № 210/2012 г. и ч. 

адм. дело № 211/2012 г., на доклад на съдия Първанов, приключили с 

постановяване на определения в закрити заседания.  Молбата за спиране на 

изпълнението на оспорената заповед,  по жалба срещу която е образувано 

адм. дело № 147/2012 г. по описа на АдС – Сливен, е оставена без 

разглеждане, производството по частното дело е прекратено и то е 

изпратено по подсъдност на АдС-Бургас. Исканията за спиране на 

предварителното изпълнение на оспорените административни актове по 

другите две дела са отхвърлени. Определенията са обжалвани и делата са 
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изпратени по компетентност на ВАС. Образуваните по жалбите адм. дела 

са №205/2012 г. и №207/2012 г. по описа на АдС – Сливен. 

         Ч. адм. дело № 83/2012 г. е образувано на 17.04.2012 г., след като 

направеното в жалбата (срещу заповед на кмета на община Сливен, с която 

е наредено премахване на метална конструкция на входа на жилищна 

сграда) оспорване на разпореждането за допускане на предварително 

изпълнение и искане за спиране на предварителното изпълнение на 

оспорения административен акт, е отделено в самостоятелно частно 

административно производство. Разпределено е по дежурство на съдия 

Детелина Бозукова, която с определение  от з.з. на 18.04.2012 г. оставя без 

разглеждане оспорването на разпореденото от административния орган на 

основание чл.60 АПК предварително изпълнение, като недопустимо и 

оставя без разглеждане искането за спиране на допуснатото предварително 

изпълнение на оспорената заповед, поради оттегляне на същото. По 

частното административно дело не е приложено определение за разделяне 

на двете производства. Върху копието от жалбата е изготвено ръкописно 

разпореждане от 17.04.2012 г. по особеното искане да се образува ЧАД и 

да се докладва на дежурния съдия. Образуваното по жалбата адм. дело е 

№81/2012 г. Описаното по-горе се отнася и за ч. адм. дело № 85/2012 г., 

образувано на 18.04.2012 г. и ч. адм. дело № 345/2011 г., образувано на 

25.11.2011 г., на доклад на съдия  Бозукова. Делата са образувани след 

ръкописно разпореждане върху жалбите срещу оспорените 

административни актове, направените в тях особени искания за спиране на 

предварителното изпълнение на тези административни актове, да се 

образуват като самостоятелни частни административни дела, които да се 

докладват на дежурен съдия за незабавно произнасяне. Съдията – 

докладчик се произнася с определения от з.з. в деня на образуването и на 

следващия ден. Образуваните по жалбите, с които са оспорени самите 

административни актове адм. дела са под №№  84/2012 г. и 344/2011 г. по 

описа на АдС – Сливен.  

         Ч. адм. дело № 168/2012 г., образувано на 16.07.2012 г., по жалба с 

искане за спиране на административното разпореждане за принудително 

изпълнение на заповед за премахване на незаконен строеж. Делото е 

разпределено по дежурство на съдия  Детелина Бозукова. На същата дата е 

образувано и адм. дело № 169/2012 г. с предмет на обжалване – 

законосъобразността на писмо, с което е възложено принудително 

премахване на незаконен строеж. С определение от з.з. на 17.07.2012 г. 

изпълнението на писмото на началника на ДНСК – София е спряно до 

приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила 

съдебен акт по адм. дело №169/2012 г. по описа на АдС – Сливен. 

         Ч. адм. дело № 42/2012 г., образувано на 13.03.2012 г., по жалба 

срещу писмен отказ на ДНСК – София за правоприлагане на изтекла 

максимална погасителна давност по чл. 285 АПК, с единствено искане за 
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спиране на принудително изпълнение. Делото е разпределено по 

дежурство на съдия Стела Динчева. На същата дата е образувано и адм. 

дело № 40/2012 г. с предмет на обжалване – законосъобразността на 

писмен отказ да бъде прекратена процедурата по изпълнение на заповед  

от 14.01.2005 г. на зам. началника на ДНСК, тъй като не била изтекла 

погасителната давност, прекъсната с получаване от жалбоподателя на 

покана за доброволно изпълнение. С определение от з.з. на 14.03.2012 г. 

изпълнителното производство, образувано срещу жалбоподателя  е спряно 

до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело №40/2012 г. по 

описа на АдС-Сливен.  

          Ч. адм. дело № 46/2012 г., образувано на 14.03.2012 г., разпределено 

по дежурство на съдия Стела Динчева, след като с ръкописно 

разпореждане от 14.03.2012 г. е наредено искането за спиране на 

предварителното изпълнение по чл.166, ал.2 АПК да се образува в отделно 

производство и да се докладва на дежурен съдия. Искането за спиране на 

предварителното изпълнение е направено като особено в самата жалба, с 

която е оспорено предписание от протокол за извършена проверка от 

инспектори при  Дирекция „Инспекция по труда”,  гр. Сливен и е поискано 

отмяната му като незаконосъобразно. По жалбата е образувано адм. дело 

№ 43/2012 г. С определение от з.з. на 16.03.2012 г. искането за спиране на 

предварителното изпълнение на предписанието е отхвърлено. 

Определението е потвърдено с определение от з.з. на 18.07.2012 г., 

постановено по адм. дело № 6190/2012 г. по описа на ВАС, Шесто 

отделение. 

         Ч. адм. дело № 215/2012 г., образувано на 13.08.2012 г., разпределено 

по дежурство на съдия  Галя Иванова.  На 13.08.2012 г. е образувано адм. 

дело № 214/2012 г. по жалба  против постановление за възлагане на орган 

по изпълнението, обективирано в писмо на началника на ДНСК- София. В 

жалбата е заявено и искане за спиране изпълнението на акта, отделено в 

самостоятелно производство по ч. адм. дело № 215/2012 г. С определение 

от з.з. на 13.08.2012 г.  искането за спиране е оставено без разглеждане и 

производството е прекратено. 

         Ч. адм. дело № 71/2012 г., образувано на 04.04.2012 г. и разпределено 

по дежурство на съдия Галя Иванова. На същата дата в съда е входирана 

жалба против решение по т. 60 от дневния ред на проведената на 

29.03.2012 г. сесия на Общинския съвет-гр. Сливен, по която е образувано 

адм. дело №69/2012 г. В същата жалба, уточнена с допълнителна писмена 

молба, е заявено искане за спиране на допуснато предварително 

изпълнение на оспореното решение, въз основа на което особено искане и 

съгласно ръкописно разпореждане от 04.04.2012 г. е образувано и 

производството по частното административно дело. С определение от з.з. 

на 05.04.2012 г.  съдът оставя без разглеждане искането за спиране на 
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предварителното изпълнение на оспореното решение на ОбС – Сливен и 

производството по делото е прекратено. 

         Ч. адм. дело № 39/2012 г.,  образувано на 06.03.2012 г., разпределено 

по дежурство на съдия Слав Бакалов. На същата дата в съда постъпва   

жалба на областния управител против решение № 9 от 23.12.2011 г. на 

Общинския съвет-гр. Сливен, по която е образувано адм. дело № 38/2012 г. 

В същата жалба е включено  искане за спиране на изпълнението на 

оспореното решение, въз основа на което особено искане и съгласно 

ръкописно разпореждане от 06.03.2012 г. е образувано и производството по 

частното административно дело. С определение от з.з. на 06.03.2012 г.  

искането на областния управител за спиране изпълнението на оспореното 

решение на ОбС – Сливен е оставено без разглеждане и производството по 

делото е прекратено. 

    

 

 

                                                                                                            

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛА С РЕГЛАМЕНТИРАНИ КРАТКИ 

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ 
 

 

 

 

 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. 

 

 
 

 

Съдия-

докладчик 

Брой 

дела 

Номер на 

дело 

Правно 

основани

е 

Дата на 

образува

не 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на акта 

в книгата за о.с.з. 

 

Владимир 

Първанов 

 

1 

Адм.дело № 

322/2011 г. 
Изборен 

кодекс 
04.11.11 21.11.2011  24.11.2011 г. 

Слав Бакалов 

 

 

 

3 

Адм.дело № 

298/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
27.10.11 09.11.2011  10.11.2011 г. 

Адм.дело № 

299/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
31.10.11  15.11.2011  18.11.2011 г. 



 56 

Адм.дело № 

325/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
07.11.11  16.11.2011  21.11.2011 г. 

Светлана 

Драгоманска 

 

1 

Адм.дело № 

323/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
04.11.11 11.11.2011  15.11.2011 г. 

Галя Иванова 

 

 

 

3 

Адм.дело № 

300/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
31.10.11 21.11.2011  29.11.2011 г. 

Адм.дело № 

305/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
01.11.11 16.11.2011  23.11.2011 г. 

Адм.дело № 

324/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
04.11.11 21.11.2011  24.11.2011 г. 

 

 

Иглика 

Жекова 

 

 

 

3 

Адм.дело № 

321/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
04.11.11 18.11.2011  21.11.2011 г. 

Адм.дело № 

114/2011 г. 
ЗУБ 04.05.11 1.6.2011 3.6.2011г. 

Адм.дело № 

314/2011 г. ЗУБ 02.11.11 18.11.2011 

 

22.11.2011г. 

 

Детелина 

Бозукова 

 

 

 

3 

Адм.дело № 

318/2011 г. 

Изборен 

кодекс 
03.11.11 16.11.2011  21.11.2011 г. 

Адм.дело № 

319/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
03.11.11 16.11.2011  22.11.2011 г. 

Адм.дело № 

342/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
23.11.11 13.12.2011  21.12.2011 г. 

Стела Динчева 

 

 

3 

Адм.дело № 

329/2011 г.  

Изборен 

кодекс 
09.11.11 17.11.2011  23.11.2011 г. 

Адм.дело № 

113/2011 г.  
ЗУБ 04.05.11 2.6.2011 3.6.2011г. 

Адм.дело № 

315/2011 г. 
ЗУБ 02.11.11 18.11.2011 22.11.2011г. 

 

 

 

 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г. – 31.08.2012 г. 
 

 

 

 

Съдия-

докладчик 

Брой 

дела 

Номер на 

дело 

Правно 

основание 

Дата на 

образуван

е 

Дата, на 

която делото 

е обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за о.с.з. 

 

Галя Иванова 

 

1 

Адм. дело 

№ 29/2012 

 

ЗУБ 

 

21.2.2012г. 

 

19.3.2012г. 

 

21.3.2012г. 

 

Иглика 

Жекова 

 

1 

Адм. дело 

№ 158/2012 

 

ЗУБ 

 

5.7.2012г. 

 

2.8.2012г. 

 

3.8.2012г. 
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Адм. дело № 322/2011 г. – съдия Владимир Първанов, е образувано и 

разпределено на 04.11.2011г. по постъпила на 04.11.2011г. жалба срещу 

решение на Общинска избирателна комисия за избор на кмет на кметство 

с. Драгоданово, общ. Сливен. С определение от 07.11.2011г. съдът е 

отхвърлил искането за спиране изпълнението на решението на ОИК, а с 

разпореждане от същата дата е дал указания за ответника. Делото е 

насрочено в о.с.з. с разпореждане в з.з. от 14.11.2011г., с което са 

конституирани страните и заинтересованите лица. В насроченото о.с.з. 

съдът е дал ход на делото, открил е процедура по оспорване на документ, с 

оглед твърдението, че представените протоколи са неистински и е 

насрочил следващото о.с.з. за 18.11.2011г. В това с.з. по искане на 

жалбоподателя са допуснати до разпит сочените свидетели и делото е 

отложено за 21.11.2011г., когато делото е счетено за изяснено от 

фактическа страна, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение. Съдебният акт, с който е потвърдено решението на 

ОИК за избор на кмет на кметство Драганово, е постановено на 

24.11.2011г. 

Адм. дело № 323/2011 г. – съдия Светлана Драгоманска, е образувано 

и разпределено 04.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на кметство с. Дядово, общ. Нова 

Загора. С определение от 08.11.2011г. са конституирани страните в 

производството, дадени са им указания и делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 11.11.2011г., когато е 

приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок. С решение от 15.11.2011г. съдът е 

потвърдил решението на ОИК- Нова Загора за избор на кмет на кметство с. 

Дядово.  

Адм. дело № 329/2011г. – съдия Стела Динчева, е образувано и 

разпределено 09.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на кметство с. Кортен, общ. Нова 

Загора. С разпореждане от 10.11.2011г. са конституирани страните в 

производството и заинтересованите лица, дадени са им указания и делото е 

насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.11.2011г., 

когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се 

произнесе по същество на 23.11.2011г. С решение от същата дата съдът е 

потвърдил решението на ОИК- Нова Загора за избор на кмет на кметство с. 

Кортен.  

Адм. дело № 315/2011г. – съдия Стела Динчева, е образувано и 

разпределено 02.11.2011г. по жалба срещу решение на РПЦБ – с. Баня, 

общ. Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне статут на 

бежанец по ЗУБ. С разпореждане в з.з. от 03.11.2011г. съдът оставя 

жалбата без движение, за отстраняване на констатираните нередовности. 

След изпълнение на указанията, с разпореждане в з.з. на 07.11.2011г. 
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делото е насрочено в о.с.з. на 18.11.2011г., конституирани са страните в 

производството и са уведомени, че могат да представят писмен отговор в 

срок до насроченото с.з. В това с.з. е приключено съдебното дирене и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е 

постановен на 22.11.2011г. и е влязъл в законна сила. 

Адм. дело № 113/2011 г. – съдия Стела Динчева, е образувано и 

разпределено 04.05.2011г. по жалба срещу решение на РПЦБ – с. Баня, 

общ. Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне статут на 

бежанец по ЗУБ на гражданин на Армения. С разпореждане в з.з. от 

10.05.2011г. съдът е насрочил делото в о.с.з. на 02.06.2011г., 

конституирани са страните в производството и са уведомени, че могат да 

представят писмен отговор в срок до насроченото с.з. В първото по делото 

съдебно заседание е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е постановен на 03.06.2011г. 

и е влязъл в законна сила. 

Адм. дело № 305/2011г. – съдия Галя Иванова, е образувано и 

разпределено 01.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на общ. Твърдица, област Сливен. С 

разпореждане от 01.11.2011г. са дадени задължителни указания за 

страните, след изпълнение на които, с ново разпореждане от 04.11.2011г. 

са конституирани страните в производството и заинтересованите лица и 

делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 

16.11.2011г., когато е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че 

ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на ОИК за избиране на общински съветници в община 

Твърдица, е постановен на 22.11.2011г. Същият е обжалван пред горната 

инстанция и състав на ВАС с решение № 16930 от 20.12.2011г. по адм. 

дело № 16766/2011г. е оставил в сила решението на първоинстанционния 

съд. 

 Адм. дело № 324/2011г. – съдия Галя Иванова, е образувано и 

разпределено 04.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на с. Трапоклово, община Сливен. С 

определение от 07.11.2011г. е отхвърлено искането за спиране 

изпълнението на решението на ОИК. На същата дата, с разпореждане в з.з. 

съдът е дал задължителни указания на страните и след изпълнението им, с 

разпореждане в з.з. от 10.11.2011г. са конституирани страните в 

производството и заинтересованите лица. Делото е насрочено за 

разглеждане в открито съдебно заседание на 15.11.2011г., когато е даден 

ход по същество, приети са доказателствата по делото, открито е 

производство по оспорване верността на протокол на ОИК-Сливен за 

избиране на кмет на кметство, назначена е СТЕ и делото е отложено за 

21.11.2011г. В това о.с.з. е прието заключението по допуснатата експертиза 

и след като съдът е счел делото за изяснено от фактическа страна, е обявил 
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съдебното дирене за приключено и е дал ход по същество. С решението, 

постановено на 24.11.2011г., е потвърдено решението на ОИК Сливен за 

избор на кмет на кметство с. Трапоклово , община Сливен. 

Адм. дело № 29/2012г. – съдия Галя Иванова, е образувано и 

разпределено 21.02.2012г. по жалба срещу решение на РПЦБ – с. Баня, 

общ. Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне статут на 

бежанец по ЗУБ на гражданин на Ливан.  

С определение в з.з. от 27.02.2012г. съдът е допуснал правна помощ 

на жалбоподателката, действаща лично и в качеството на законен 

представител на малолетните й деца. С писмо от 27.02.2012г. е изпратено 

искане до АК-Сливен за определяне на адвокат, по реда на ЗПП и с 

разпореждане в з.з. на 27.02.2012г., делото е насрочено за 15.03.2012г., и са 

конституирани страните в производството. След постъпило писмо от АК-

Сливен за определяне на адвокат, с определение в з.з. от 06.03.2012г. съдът 

е назначил същото лице за особен представител.  В о.с.з. на 15.03.2012г. не 

е даден ход на делото, поради неявяване на назначения преводач, редовно 

призован. По искане на жалбоподателя, същият е заличен от списъка за 

призоваване и вместо него е наредено за следващото о.с.з. да се призове 

друг преводач, който да бъде призован по мобилен телефон. Делото е 

отложено за 19.03.2012г., когато е назначен преводач, даден е ход на 

делото, допуснат до разпит е един свидетел, който е разпитан в с.з., съдът е 

обявил съдебното дирене за приключено и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. Съдебният акт е постановен на 21.03.2012г. и е влязъл в 

законна сила.  

Адм. дело № 300/2011г. – съдия Галя Иванова, е образувано и 

разпределено 31.10.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избиране на общински съветници. С разпореждане 

в з.з. на 31.10.2011г. са дадени задължителни указания на страните, след 

изпълнение на които, с разпореждане в з.з. на 02.11.2011г. е насрочено 

о.с.з. на 07.11.2011г., конституирани са страните и заинтересованите лица 

и са дадени указания. В о.с.з. на 07.11.2011г., съдът е дал ход на делото, 

назначил е СТЕ и го е отложил за 21.11.2011г. С определение в з.з. от 

10.11.2011г. е отменено определението, с което е назначена СТЕ и е дадена 

възможност на жалбоподателя да води за следващото о.с.з. трима 

свидетели за установяване на заявените в жалбата твърдения за нарушения 

на ИК. В о.с.з. на 21.11.2011г. съдебното дирене е приключило и съдът е 

обявил, че ще се произнесе със съдебен акт, който ще съобщи на страните. 

Решението, с което е потвърдено решението на ОИК-Сливен, е 

постановено на 29.11.2011г. По подадената касационна жалба до ВАС е 

образувано адм.дело № 16015/2011г., по което с постановеното решение от 

10.01.2012г., е оставено в сила решението на първоинстанционния съд. 

Адм. дело № 321//2011 г. – съдия Иглика Жекова, е образувано и 

разпределено 04.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 
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избирателна комисия за избор на кмет на кметство с. Тополчане, общ. 

Сливен. С определение от 04.11.2011г. е отхвърлено искането за спиране 

изпълнение на решението на ОИК. С разпореждане от същата дата са 

дадени задължителни указания на страните и след изпълнението им, с 

разпореждане от 08.11.2011г. са конституирани страните и 

заинтересованите лица, дадени са им указания и делото е насрочено за 

11.11.2011г., когато същото е отложено по доказателствата за 18.11.2011г. 

В това съдебно заседание са разпитани свидетели, съдебното дирене е 

приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

21.11.2011г. Съдебният акт е постановен на обявената дата. По 

разпореждане на съда от 22.12.2011г. е издаден изпълнителен лист и върху 

решението е направено отбелязване с печат от същата дата, за издаден 

изпълнителен лист за разноските по делото. 

Адм. дело № 314/2011г. – съдия Иглика Жекова, е образувано и 

разпределено 02.11.2011г. по жалба срещу решение на РПЦБ – с. Баня, 

общ. Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне статут на 

бежанец по ЗУБ на гражданин на Ливан. С разпореждане от същата дата – 

02.11.2011г. съдът оставя жалбата без движение и дава указания на 

жалбоподателя за отстраняване на констатираните нередовности. След 

изпълнението им, с молба от 07.11.2011г., съдът с разпореждане в з.з. от 

07.11.2011г. конституира страните и насрочва делото в о.с.з. за 18.11.2011г. 

С него е наредено да се уведомят „страните за възможността да представят 

писмен отговор в 3 дневен срок”. Съдебното дирене е приключило в 

първото по делото о.с.з. – на 18.11.2011г. и съдът е обявил, че ще се 

произнесе в законния срок. С решение от 22.11.2011г. жалбата е 

отхвърлена, като неоснователна. 

Адм. дело № 158/2012г. – съдия Иглика Жекова, е образувано и 

разпределено 05.07.2012г. по жалба срещу решение на РПЦБ – с. Баня, 

общ. Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне статут на 

бежанец по ЗУБ на гражданин на Иран. С разпореждане от същата дата – 

05.07.2012г. са конституирани страните и делото е насрочено в о.с.з. за  

30.07.2012г., когато редовно призован – преводачът не се явява, съдът не 

дава ход на делото, отлага и насрочва за 02.08.2012г. В това съдебно 

заседание е назначен преводач, даден е ход на делото, приети и приложени 

са представените писмени доказателства, даден е ход по същество и съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С решение от 

03.08.2012г. жалбата на подателя за предоставяне статут на бежанец е 

отхвърлена, като неоснователна. 

Адм. дело № 318//2011 г. – съдия Детелина Бозукова, е образувано и 

разпределено 03.11.2011г. по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова 

Загора, на доклад на съдия Иванова. С определение в з.з. на 03.11.2011г. 

съдията-докладчик се е отвела, делото отново е разпределено чрез 
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принципа на случаен избор на съдия Бозукова, за което е приложен втори 

протокол от 03.11.2011г. С разпореждане от 03.11.2011г. съдът е дал 

задължителни указания за страните и впоследствие, с разпореждане от з.з. 

на 07.11.2011г. са конституирани страните и заинтересованите лица и 

делото е насрочено за 10.11.2011г. В това о. с.з. съдът е дал ход на делото, 

допуснал е до разпит свидетели и го е отложил за 16.11.2011г., когато е 

приключило съдебното дирене. Съдебният акт е постановен на 

21.11.2011г., обжалван е пред ВАС, състав на който, с решение № 

17042/22.12.2011г. по адм.дело № 15453/2011г., е отменил решението на 

първоинстанционния съд и е потвърдил решението на ОИК. 

Адм. дело № 342//2011 г. – съдия Детелина Бозукова, е образувано и 

разпределено 23.11.2011г., по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на община Братя Даскалови. С 

разпореждане от 23.11.2011г. съдът е конституирал страните и е насрочил 

публично заседание за 25.11.2011г. В това о. с.з. съдът е дал ход на делото, 

допуснал е съдебна експертиза и е отложил делото по доказателствата за 

09.12.2011г., когато е прието заключението по допуснатата експертиза и е 

поставена допълнителна задача на експерта. В третото по делото о.с.з. на 

13.12.2011г. съдът е приел заключението по допълнителната съдебна 

експертиза, с протоколно определение е приключил съдебното дирене, дал 

е ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение на 

21.12.2011г. Съдебният акт е постановен на същата дата. По разпореждане 

в з.з. от 13.01.2012г. на съдията-докладчик, е издаден изпълнителен лист на 

16.01.2012г., видно от направеното отбелязване с печат върху акта и 

подпис на секретаря. 

Адм. дело № 319//2011 г. – съдия Детелина Бозукова, е образувано и 

разпределено 03.11.2011г., по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на община Нова Загора. С 

разпореждане от 03.11.2011г. съдът е дал задължителни указания, след 

изпълнението на които, с разпореждане в з.з. от 07.11.2011г. е 

конституирал страните и е насрочил о.с.з. за 10.11.2011г. В това заседание  

съдът е дал ход на делото, приел е представените доказателства и го е 

отложил за изясняване от фактическа страна, за 16.11.2011г., когато 

съдебното дирене е приключило и съдът е обявил, че ще се произнесе по 

същество, за което ще бъдат уведомени страните. Съдебният акт, с който е 

потвърдено решението на ОИК за избор на кмет на община Нова Загора, е 

постановен на 22.11.2011г. В касационно производство, с решение № 

184/06.01.2012г. по адм. дело № 15768/2011г., състав на ВАС е оставил в 

сила решението на първоинстанционния съд. 

Адм. дело № 298//2011 г. – съдия Слав Бакалов, е образувано и 

разпределено 27.10.2011г., по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на с. Горно Александрово, общ. 

Сливен. С разпореждане от 27.10.2011г. са дадени задължителни указания, 
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след изпълнението на които, с определение в з.з. от 01.11.2011г. са 

конституирани страните, допуснати са до разпит свидетели и делото е 

насрочено за 04.11.2011г. В това о. с.з. съдът е дал ход на делото, приел е 

представените доказателства и го е отложил за изясняване от фактическа 

страна, за 09.11.2011г., когато съдебното дирене е приключило и е даден 

ход по същество. Съдебният акт, с който е потвърдено решението на ОИК 

и жалбоподателят е осъден да заплати 100 лв. съдебни разноски на местна 

коалиция, е постановен на 10.11.2011г.  

Липсват данни за издаден изпълнителен лист по делото, върху 

решението няма отбелязване (печат) за издаването му, както и 

разпореждане на съда, а уведомленията са подписани от страните на 

14.11.2011г.  

Адм. дело № 325//2011 г. – съдия Слав Бакалов, е образувано и 

разпределено 07.11.2011г., по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избор на кмет на кметство с. Омарчево, общ. Нова 

Загора. С разпореждане от 07.11.2011г. съдът е дал задължителни 

указания, след изпълнението на които, с определение в з.з. от 10.11.2011г. 

е конституирал страните, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. за 

16.11.2011г. В това о. с.з. съдът е дал ход на делото, приел е представените 

доказателства, приключил е съдебното дирене и е обявил, че ще се 

произнесе с решение в законния срок. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на ОИК Нова Загора, е постановен на 21.11.2011г.,влязъл е в 

законна сила. 

Адм. дело № 299//2011 г. – съдия Слав Бакалов, е образувано и 

разпределено 31.10.2011г., по жалба срещу решение на Общинска 

избирателна комисия за избиране на общински съветници на община Нова 

Загора. С разпореждане от 31.10.2011г. са дадени задължителни указания, 

след което с разпореждане в з.з. от 02.11.2011г., жалбата е оставена без 

движение, с указания за отстраняване на нередовностите по нея. След 

изпълнението им, с подробно определение в з.з. от 03.11.2011г. съдът е 

конституирал страните, дал е указания и е насрочил делото за 09.11.2011г. 

В това о. с.з. съдът е дал ход на делото, приел е представените 

доказателства, отложил е делото за изясняване от фактическа страна за 

15.11.2011г., когато е дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе 

с решение в законния срок. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на ОИК Нова Загора, е постановен на 18.11.2011г. Решението 

на първоинстанционния съд е обжалвано с касационна жалба пред ВАС, 

който с решение № 17024/22.12.2011г. по адм.дело № 15772/2011г. е 

оставил в сила решението на АдС-Сливен. 

 

Административните дела с кратки процесуални срокове са 

администрирани своевременно, всички актове са постановени в 

законоустановените срокове. 
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От проверените дела, които се разглеждат в открито съдебно 

производство прави впечатление различната практика на съдиите в АдС- 

Сливен: По някои дела (на доклад на съдия Светла Драгоманска и съдия 

Слав Бакалов) с определение е насрочено открито съдебно заседание и са 

конституирани страните, а по други от проверените дела (на доклад на 

съдия Владимир Първанов, съдия Детелина Бозукова, съдия Стела Динчева 

съдия Галя Иванова и съдия Иглика Жекова) - с разпореждане. С оглед 

уеднаквяване на практиката В АдС- Сливен, ще бъде направена 

съответната препоръка. 

 

 

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ИЗВЪН СРОКА  

по чл. 172, ал. 1 АПК  

 

Общ брой постановени съдебни решение за проверяваните 

периоди по съдии 
 

 

2011г. 

 

  

 

 

Съдия -

докладчик 

Общ брой 

постанове

ни 

решения 

 

 

 

Брой 

постанов

ени 

решения 

след 

едномесе

чния 

срок 

 

 

№ на дело и 

правно 

основание 

 

 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава 

/в дни и 

месеци 

след 

изтичан

е на 

законоу

станове

ния 

срок/ 

 

 

 

 

 

 

а б б.1. б.2 б.3 б.4 

 

 

Владимир 

Първанов 

79 3 

Адм.д.№ 

230/2010 г. 

 

ЗУТ 

17.02.2011 

г. 
12.05.2011 

2 мес. 

25 дни 

Адм.д.№ 

244/2010 г. 

 

жалба срещу 

подзаконов 

09.06.2011 

г. 

08.08.2011 

г. 

  

 

 

1 мес. и 

30 дни 
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За периода 01.01.2012г. – 30.09.2012г. 
     

  

 

 

 

 

Съдия -

докладчик 

Общ 

брой 

постан

овени 

решен

ия 

 

 

 

 

Брой 

постан

овени 

решен

ия 

след 

едноме

сечния 

срок 

 

 

№ на дело и правно 

основание 

 

 

 

 

   

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

 

 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

 

Забава 

/в дни и 

месеци 

след 

изтичан

е на 

законоу

станове

ния 

срок/ 

 

а б б.1. б.2 б.3 б.4 

 

 

Владимир 

Първанов 

31 3 

Адм.дело № 261/2011 

г. 

Иск по ЗОДв 

25.4.2012 г. 11.7.2012 г. 
2 мес. 

15 дни 

КАНД № 101/2012 г. 

ЗАНН 
6.6.2012 г. 3.8.2012 г. 

 

1 мес. 

27 дни 

 

КАНД № 111/2012 г. 

ЗАНН 6.6.2012 г. 12.7.2012 г. 

 

1 мес. 5 

дни 

нормативен акт 

Адм.д.№ 

314/2010 г. 

 

ЗУТ 

29.03.2011 02.05.2011 

 

 

1 мес. и 

3 дни 

Слав Бакалов 

 

92 0  
  

 

Светлана 

Драгоманска 

 

91 0  

  

 

Галя Иванова 

 

41 0  
  

 

Иглика 

Жекова 

 

89 0  

  

 

Детелина 

Бозукова 

 

89 0  

  

 

Стела 

Динчева 

 

78 0  
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Слав Бакалов 

 
32 0     

Светлана 

Драгоманска 
36 0     

Галя Иванова 
38 0     

Иглика 

Жекова 
38 0     

Детелина 

Бозукова 
43 0     

Стела 

Динчева 
39 0     

          

Постановени решения след едномесечния срок за проверяваните 

периоди 

  

Проверката констатира, че за проверяваните два периода съдия 

Първанов има 6 просрочени съдебни акта - за 2011г. три решения и за 

2012г. три решения, като забавата е между един и два месеца, с 

изключение на  адм.дело № 261/2011 г., по което съдебното решение е 

постановено два месеца и петнадесет дни след изтичане на 

законоустановения едномесечен срок по чл. 172, ал.1 АПК. С оглед 

невисоката действителна натовареност на съдебните състави в АС-Сливен 

и спазване на законоустановения срок за постановяване на съдебните 

актове, ще бъде направена съответната препоръка.   

 

                          ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 

Съгласно предоставената от АдС - Сливен справка относно 

резултатите от инстанционния контрол на съдебните актове, за 

проверяваните периоди, данните по съдии са следните: 

 

за  2011г.  

   
Обжалвани  съдебни актове 

/решения и определения/ 

 

Общ брой 

п
о
тв

ъ
р
д

ен
и

н
и

 

и
зм

ен
е

н
и

 

о
тм

ен
е

н
и

 

142 110 1 31 
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За периода януари 2012 г. – август 2012 г. 

 
Обжалвани  съдебни актове 

/решения и определения/ 

 

Общ брой 

п
о
тв

ъ
р
д

ен
и

н

и
 

и
зм

ен
ен

и
 

о
тм

ен
ен

и
 

90 70 0 20 

 

 Видно от изготвената и предоставена информация относно проверка на 

актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че голямата част от 

постановените съдебни актове от съдиите в АдС - Сливен са потвърдени от 

Върховния административен съд, което е показател за добро професионално 

ниво. 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Административен съд - Сливен функционира много добре и това се дължи 

на ръководството на съда в лицето основно на Административния ръководител – 

Председател на АдС – Сливен съдия Владимир Първанов, който е положил 

необходимите усилия за организация на административната дейност и на 

действията по образуването, движението и приключването на административните 

дела в АдС – Сливен.  

Констатирана бе сравнително ниска натовареност на съдебните състави и 

равномерно разпределение на делата, при спазване принципа на случайния избор. 

Отделните служби работят прецизно, при ефективно взаимодействие по 

между им, поради което административното обслужване на гражданите се 

извършва своевременно и точно. 

Постъпващите книжа веднага се вписват, обработват, подготвят за доклад и 

се докладват на съдията. Своевременно се изготвят и се изпращат призовките и 

съобщенията по делата, постъпилите доказателства се докладват в деня на 

входирането им или на следващия ден. Върнатите призовки и съобщения се 

проверяват и се докладват в деня на постъпването им на съответния съдия. 

Деловодните книги и регистри се водят съобразно изискванията на ПАРОАВАС, 
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с констатираните несъществени пропуски, част от които бяха отстранени в хода 

на проверката. 

Административните дела се завеждат и образуват по реда на ПАРОАВАС 

(обн. ДВ бр.66/2009г.), като върху всеки приет в съда документ - жалби /молби, 

се отбелязва регистрационен номер и дата на постъпване в съда.  

Разпределението на делата в АС- Сливен се извършва от съдебен служител. 

Правилото по чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС предвижда делата да се предават на 

административния ръководител или на определен от него съдия/и, който да 

образува делото, ако са налице процесуалните изисквания, да определя вида му и 

съдията докладчик, съобразно принципа на случайния подбор. Действително, 

разпоредбата на  ал. 2 на чл. 46 от Правилника допуска извършването на 

техническата дейност по определяне на съдията-докладчик да се възложи на 

съдебен служител, но проверяващите считат, че в АС-Сливен съд не са на лице 

условия за приложението й, тъй като тя визира изключение от правилото на ал.1 

от същия член. В Административен съд - Сливен работят 7 съдии, от които наред 

с административния ръководител, има и двама зам. административни 

ръководители. Досегашните проверки на настоящия екип показват, че в почти 

всички съдилища тази дейност се извършва от Председател, а в негово отсъствие 

– от Зам. председател или от друг съдия. Изключение от този принцип – 

разпределението да се извършва от съдебен служител, се констатира за 

определен период от време, само по време на съдебната ваканция, с нарочна 

заповед на Председателя. В тази връзка, проверяващият екип счита за 

препоръчително случайното разпределение на делата в АС-Сливен да се 

извършва от съдия.  

Предоставената от ВСС програма за разпределение на делата на случаен 

принцип се експлоатира коректно. Протоколите за случаен избор на съдията-

докладчик се съхраняват в отделни томове за съответната година. По 

конкретното дело се прилага само извлечение от протокола за случайния избор, в 

което е посочено разпределението само на това дело. Препоръчително  е, с оглед 

прозрачност и прецизност на дейността по разпределение на делата, в тях да се 

съхранява пълния протокол за случаен избор за конкретния ден. 

Делата се докладват своевременно и се проучват от съдиите – докладчици, 

които се произнасят с първото си разпореждане в деня на образуване на делото 

или на следващия ден. По-късни произнасяния се наблюдават само по време на 

отпуски или други обективни причини.  

Разпорежданията за оставяне жалбите без движение, са изчерпателни, 

констатират се всички нередовности и се дават подробни указания за 

отстраняването им. Отклонение от правилото се констатира рядко – пр. по адм. 

дело № 233/2011г. и адм. дело № 193/2012г. - на три пъти жалбата е оставена без 

движение. Първите открити съдебни заседания по делата се насрочват в срока по 

чл. 157, ал.1 АПК. Изключение от този срок е насрочването по адм. дело № 

174/2012г., където, обаче, е следвало да бъде проведена процедура по обявяване 

в ДВ на оспорването на административния акт пред съда, а самото оспорване е 

било нередовно. Отлагането на съдебните заседания се извършва при спазване на 
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срока по чл. 139, ал.1 АПК. Най-честата причина за отлагане на делата са 

допълнителни искания по доказателствата и по-рядко нередовна процедура по 

призоваването и непредставени в срок заключения на вещите лица. С 

разпореждането за насрочване на първо съдебно заседание съдиите указват на 

страните своевременно да изчерпят доказателствените си искания, с 

предупреждение за санкции при неизпълнение. На практика се уважават всички 

допълнителни искания, независимо кога са направени. По този начин, усилията 

на съда за дисциплиниране поведението на страните и другите участници в 

процеса не са достатъчни. Не бе констатирано налагане на санкции за 

несвоевременно направени доказателствени искания или за неизпълнени 

указания в срок. 

С оглед пълнота при изясняване на делото от фактическа страна, съдиите 

прилагат разпоредбата на чл. 171, ал.2 АПК и назначават служебно вещи лица 

(адм. дело № 105/2012г. и адм. дело № 109/2012г.). 

Постъпилите между съдебните заседания молби и доказателства се 

докладват своевременно на съдията-докладчик и той се произнася в з.з. по 

направените доказателствени искания. 

В хода на проверката се установи, че част от съдебните актове се пишат на 

ръка (пр. – адм. дело № 93/2011г., адм. дело № 286/2011г.), недостатъчно 

четливо, а често като резолюции. Проверяващият екип счита за препоръчително 

съдиите от АС-Сливен да постановяват 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 – 

Сливен, както и с цел по-прецизно и точно изпълнение от страна на съдебните 

служители. 

В АдС- Сливен се спазва разпоредбата на чл. 154 АПК и съдът служебно 

конституира страните в производството. Установи се, обаче, че някои съдии 

конституират страните с разпореждане, а когато това се прави в о.з. – с 

определение. Съдиите Бакалов и Драгоманска се произносят с определение в 

закрито заседание. Конституирането на страните не следва да се подценява, след 

като с този акт се определя участието на страната в производството,  реализира 

се правото й на участие в процеса или се отклонява такова искане, а  доказаното 

несъобразяване на това право е въздигнато в отменително основание. Съдебният 

акт би следвало да е определение, с оглед значимостта на процесуалното 

действие и по аргумент от чл. 153, ал.4 АПК. В тази връзка, предвид 

констатираното и описано по-горе, е препоръчително уеднаквяване на 

практиката по конституиране на страните. 

В разпореждането от з.з. за насрочване на първото о.с.з., съдиите не се 

произнасят по направените в жалбата или в придружаващото административната 

преписка писмо, доказателствени искания. За първи път те се разглеждат в 

първото по делото о.с.з. 

С оглед разпоредбата на чл. 16 АПК, съдът уведомява ОП - Сливен за всяко 

образувано административно дело. 
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Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и 

изчерпателно. Постъпващите книжа се прикрепват последователно и се 

номерират коректно от съдебните служители. Не бе констатирано 

несвоевременно изпълнение на разпорежданията, определенията и резолюциите 

на съда от страна на деловодителите.  

Установено бе, че съдиите в АдС – Сливен спазват двумесечния срок  по чл. 

157, ал. 1 АПК, без изключение. Една част от проверените дела, съдебните 

заседания са насрочвани дори в едномесечен срок. Съдиите са се произнасяли в 

кратки срокове (до няколко дни), проверявайки редовността и допустимостта, 

съобразно разпоредбите на чл. 158 и чл. 159 АПК.  

Делата най-често са отлагани за събиране на доказателства. При отлагане на 

делата за следващо о.с.з. се спазва срока по чл. по чл. 139, ал.1 АПК. От 

проверените дела е видно, че нередовното призоваване рядко е причина за 

тяхното отлагане, което е показател за добра организация на работата на 

съдебните служители в специализираната администрация. Призоваване по 

електронен път не се прилага като способ, въпреки създадените условия за това, 

тъй като страните обикновено не посочват електронен адрес. 

Много добро впечатление за работата на съда прави и липсата на 

неприключени производства, образувани преди 01.01.2011г.  

По отношение на делата с отменен ход по същество се налага извода, че 

делата са проучват достатъчно задълбочено. Проверяващият екип счита, че не са 

налице основания за препоръки, с оглед на факта, че не бяха установени 

злоупотреби с правната възможност, предоставена от законодателя, за отмяна 

хода по същество, което от своя страна да води до неоснователно забавяне на 

съдебното производство. Делата, по които производството е възобновено за 

представяне на доказателства, са минимален брой. 

При проверка по делата, по които производството е спряно, бе 

констатирано, че в кориците на съответното дело се съдържат справки за 

висящността на преюдициалния спор, което като практика следва да продължи, с 

оглед изискването по чл. 106 ПАРОАВАС, според който служба „Съдебно 

деловодство” извършва ежемесечно проверка за ненасрочените дела и ги 

докладва на Председателя на съда. 

При извършената проверка по частните производства, бе констатирано, че 

съдът се произнася своевременно. Не бе установено забавяне при образуване и 

приключване на частните административни дела, съдебните актове се 

постановяват в срок. Съдиите се произнасят още в деня на постъпване на 

искането и в редки случаи – най-късно на следващия ден. Определенията са 

мотивирани и пълни. В тези, в които се уважава искане по чл.75, ал.1 ДОПК, е 

посочен изричен срок за разкриване на сведенията 

Увеличеният брой постъпления при частните административни дела за 

периода 01.01.2012г. до 04.10.2012г., в сравнение с цялата преходна година, се 

обяснява с отделените частни административни производства по чл. 166 АПК. 

През 2011г. общият брой на ч.адм.дела е 42, повечето от които са образувани по 
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реда на чл. 75 ДОПК. През 2012г. от общия брой образувани дела – 55, по реда 

на чл. 75 ДОПК са образувани 41 бр. дела. 

 

 Останалите 14 бр. дела са образувани след отделянето им в самостоятелни 

частни адм. дела, по направените в самите жалби срещу законосъобразността на 

адм. актове особени искания по чл. 166 АПК за спиране на предварителното 

изпълнение на същите актове. Според съдиите в АС-Сливен това е предпоставка 

за незабавно произнасяне по искането, тъй като тези дела се разпределят по 

дежурство, а първоинстанционните адм. дела по жалба срещу процесен адм. акт 

могат да бъдат разпределени и на съдия, ползващ разрешен отпуск. Така 

установената в АС-Сливен практика не се споделя от проверяващия екип. 

Искането за спиране на предварителното изпълнение е обусловено от оспорения 

акт, издаден от административния орган и според проверяващите не е 

целесъобразно отделянето му в отделно производство. Целяната от съда бързина, 

успешно би се постигнала и при произнасяне по искането от определения съдия-

докладчик на образуваното по жалбата дело. По този начин, би се избегнало и 

запознаването на двама съдии с доказателствения материал, представен по спора. 

При отсъствие на докладчика, би било удачно тези случаи да се регламентират с 

вътрешни правила или с нарочна заповед на административния ръководител, 

съобразно изискването за спазване на принципа за случаен подбор при 

разпределение на делата. Същевременно, в АС-Сливен производствата се 

разделят без нарочно определение за това, а по някои от тях, се съдържа само 

ръкописна резолюция за образуване на ч. адм. дело по особеното искане. В тази 

връзка, са възможни и грешки в акта по искането за спиране на изпълнението, 

каквато бе констатирана по ч.адм.дело № 246/2011г.  

 

Върху влезлите в сила съдебни актове се правят отбелязвания за издаден 

изпълнителен лист (пр. адм. дело № 233/2011г.). 

По по-голямата част от делата съдебните решения  са постановявани в срока 

по чл. 172, ал. 1 от АПК, с изключение на цитираните по-горе съдебни актове по 

дела на доклад на съдия Първанов, описани в обстоятелствената част на акта. 

Проверката не установи пропуски и нарушения по проверените административни 

дела, които се разглеждат в кратки процесуални срокове. 

 

Проверяващият екип в хода на извършената комплексна планова 

проверка установи, че АдС - Сливен, независимо от посочите по-горе 

пропуски, функционира много добре. Констатирано бе, че съдиите, както и 

съдебните служители в АдС - Сливен изпълняват задълженията си точно и 

отговорно, полагат необходимите усилия при образуването, движението и 

приключването на административните дела. 
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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  

 

 

1. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Сливен да продължи и в бъдеще много добрата организация и 

контрол на дейността в Административен съд - Сливен, констатирани 

в настоящата комплексна планова проверка; 

 

2. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Сливен да организира дейността по разпределение на делата на 

случаен принцип от съдия, според изискването по чл. 46, ал.1 

ПАРОАВАС, като към кориците на съответното дело да се прилага 

пълния протокол за случаен избор на делата за конкретния ден; 

 

3. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Сливен да предложи на общо събрание на съдиите да обсъдят и 

регламентират случаите на отсрочване на съдебни заседания при 

отсъствие по обективни причини на съдията – докладчик, с оглед 

недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство и по-

ефективен, в интерес на страните, административен процес; 

 

4. Административният ръководител - председател на Административен 

съд – Сливен да предложи на общо събрание на съдиите обсъждане и 

уеднаквяване на практиката на съда, във връзка с конституиране на 

страните по административните дела; 

 

5. Административният ръководител - председател на Административен 

съд - Сливен 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; 

 

6. Съдиите от Административен съд - Сливен да прилагат предвидените 

процесуални правила за дисциплиниране на участниците в процеса;  

 

7. Съдиите от Административен съд – Сливен да продължат и в бъдеще 

да спазват законово-предвидените срокове по движение на делата, 

както и да постановяват съдебните си актове в срок, съобразно 

изискването по чл. 172, ал. 1 от АПК; 
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8. Председателят на Административен съд - Сливен да упражни 

правомощията си по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните служители 

с констатациите и да се анализират изводите и препоръките по 

настоящия акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям по т. 1, 

т.5, т.6 и т.7 срок постоянен, а по т.2, т.3, т.4 и т.8 – едномесечен срок от 

получаване на Акта за изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

Административен съд – Сливен да предприеме конкретни мерки, за които да 

уведоми своевременно, писмено, в срок до два месеца от получаване на Акта, 

Главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 

препоръки, като изпрати и преписи от протокола от проведеното общо събрание 

на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни документи. 

 

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 - Сливен, 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 


